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1 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

1. Considerações iniciais e metodologia 
Esta é uma pesquisa bibliográfica que fará uma apresentação panorâmica e uma 

avaliação de conceitos teológicos dos feminismos sob uma perspectiva cristã adventista. 

Para isso, em cada tópico haverá um breve histórico dos conceitos teológicos feministas 

e uma avaliação teológica sistematizada dos principais temas. Esta pesquisa foi motivada 

pelo interesse profissional e particular dos autores - ambos professores, pesquisadores em 

teologia, e cristãos1 -, e, a princípio, deveria ser um material para orientação pastoral de 

jovens (por isso, a linguagem utilizada nem sempre é acadêmica). 

Inicialmente, é importante reconhecer que as autoras feministas chamam a 

atenção para a dor real que as mulheres experimentam regularmente, e denunciam 

problemas sérios que precisam ser abordados. Elas também descrevem experiências 

pessoais negativas com as instituições religiosas e suas lideranças. 

O feminismo tem razão histórica para existir. Ao avaliar a história dos 

movimentos feministas é preciso levar em conta a realidade da situação das mulheres, 

especialmente nos séculos XVIII e XIX. Em geral, os problemas eram/são reais e as 

demandas eram/são justas, como reconhece a ex-feminista Carolyn McCulley: 

 

Acontece que o feminismo está parcialmente certo. Os homens pecam. Eles 

podem diminuir as realizações das mulheres e limitar a liberdade delas por 

razões egoístas. [...] O feminismo não surgiu por causa de ofensas fabricadas. 

Como disse certo teólogo, é compreensível, humanamente falando, por que 

esse movimento emergiu.2 

 

Os movimentos feministas identificaram e denunciaram problemas reais, mas, 

em geral, atingiram a fé cristã no seu fundamento: a Bíblia. O fato de os movimentos de 

emancipação femininos terem trazido algum benefício histórico e prático às mulheres não 

pode significar que as mulheres cristãs devam lealdade irrestrita aos feminismos 

contemporâneos: 

 

Precisamos entender como esse movimento surgiu e quais têm sido seus 

objetivos, porque esses são agora as premissas de nossa cultura. Também 

precisamos reconhecer que algum bem adveio dele. Havia algumas sérias 

desigualdades que foram mudadas pelo movimento feminista. Sou grata pelos 

ganhos a curto-prazo, mas as consequências a longo prazo são profundas e 

precisam ser examinadas à luz da visão de mundo do feminismo.3 

 

 
1  Vanessa Meira é professora de Pedagogia, Mestra e Doutoranda em Teologia. Isaac Malheiros é 

professor de Teologia e Doutor em Teologia. 
2  MCCULLEY, Carolyn. Feminilidade Radical: fé feminina em um mundo feminista. São Paulo: 

Editora Fiel, 2017. p. 37. 
3  MCCULLEY, 2017, p. 39. 
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Nesta pesquisa, respeitamos as denúncias e as experiências das autoras 

feministas com o sexismo, mas o que nos interessa aqui são os seus argumentos e sua 

relação com a Bíblia. O fato é que a vida cristã deve estar fundamentada solidamente nas 

Escrituras, não em relatos emocionais que causem tristeza, comoção ou revolta. 

Esperamos que essa objetividade na análise não seja confundida com insensibilidade.  

Outro reconhecimento inicial importante é que as críticas cristãs ao feminismo 

nem sempre têm sido honestas. A história dos movimentos de emancipação das mulheres 

é cheia de fases e vertentes, com diferentes pressuposições e diversas propostas. Qualquer 

tentativa de descrever e sistematizar esses movimentos de maneira reducionista poderá 

ser injusta. Seria descrever e classificar um “organismo vivo”, em constante mutação, 

como se fosse um fóssil. 

Portanto, é um erro avaliar o feminismo como se fosse um bloco só, um discurso 

uníssono, e conclusões generalizantes podem ser injustas. Assim, vamos nos referir 

muitas vezes aos movimentos de emancipação de mulheres como “feminismos” (no 

plural), e buscar avaliar autoras consideradas representativas, cânones da teoria feminista, 

vozes que são ouvidas pelos feminismos em geral. Além disso, mudanças no discurso 

feminista majoritário sobre determinados assuntos serão levadas em conta. 

Algumas citações de feministas frequentemente aparecem em críticas cristãs ao 

feminismo, mas foi possível perceber que algumas delas são distorcidas, e algumas sequer 

foram localizadas nesta pesquisa (parecem ter sido inventadas ou atribuídas a autores 

errados). Para evitar esse problema, na medida do possível, vamos citar fontes primárias 

e manter as citações diretas para que a posição de cada autor(a) seja exposta em suas 

próprias palavras. Todas as traduções das fontes primárias foram feitas pelos autores desta 

pesquisa. 

Os temas teológicos avaliados não foram escolhidos a priori, mas brotaram 

naturalmente da leitura dos textos feministas. Muitos outros temas poderiam ter sido 

avaliados (eclesiologia, pneumatologia, antropologia etc), mas esta pesquisa vai se 

concentrar nos que foram apontados mais claramente na bibliografia feminista 

consultada. 

Ademais, esta pesquisa busca avaliar as posições básicas defendidas por quase 

todas as principais vertentes ao longo do tempo. Por exemplo, é quase impossível avaliar 

os feminismos sem lidar com a teoria do patriarcado. Apesar de haver divergências entre 

as feministas sobre a origem e a extensão do patriarcado, dificilmente alguém pode se 
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considerar feminista sem acreditar na existência dele e na suposta extensão de seus efeitos 

negativos. 

Como fica evidenciado nesta pesquisa, a teoria do patriarcado, central para os 

feminismos, desafia a Bíblia em doutrinas fundamentais.4 Desafia a Palavra de Deus na 

sua própria origem, descrevendo a própria Bíblia como um produto e um instrumento do 

patriarcado. Além disso, os movimentos feministas têm incentivados atitudes e exaltado 

valores contrários à Bíblia.5 

A farta utilização de textos de Ellen G. White neste trabalho explica-se por dois 

fatores: 1) pelo fato de ser uma liderança religiosa feminina do século XIX (coincidente 

com o surgimento da Primeira Onda); 2) por ser uma voz adventista relevante no campo 

da teologia. Finalmente, o objetivo principal desta pesquisa é fornecer subsídios para 

ajudar mulheres e homens cristãos a responderem de forma madura à pergunta: é possível 

ser feminista sem fazer uma revisão radical das Escrituras e sem negar ou alterar doutrinas 

essenciais?  

 
4  Ao longo desta pesquisa, foi possível perceber diferentes usos do termo “patriarcado”, especialmente 

de dois tipos: 1) para referir-se a um sistema de autoridade familiar paterna no lar; e 2) para descrever 

um sistema estrutural mais amplo de dominação masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. A 

teoria feminista entende patriarcado como 2). Na teoria feminista do patriarcado, 2) é evidenciado por 

1), e 1) fortalece e perpetua 2). No entanto, a teoria do patriarcado não é um consenso. Há evidências 

de que 1) pode enfraquecer 2), e há evidências de que mulheres podem usar 1) a seu favor. Além disso, 

há evidências de que fatores biológicos podem explicar o que a teoria feminista insiste em atribuir 

exclusivamente a fatores socioculturais. Outro fator que vai contra o uso da teoria do patriarcado é o 

pós-estruturalismo, à medida que significados universais e metanarrativas foram questionados. Além 

disso, a ascensão do gênero como categoria analítica na teoria feminista pós-estruturalista e o foco na 

construção cultural da feminilidade e masculinidade também desafiaram a ideia de que há uma 

identidade, uma consciência e uma ação comum entre homens (uma masculinidade unida) e uma 

feminilidade compartilhada por todas as mulheres em diferentes épocas, culturas e classes sociais. A 

teoria do patriarcado tem sido pressionada a ser mais interseccional, incorporando ou abrindo espaço 

para outras categorias de análise, como classe e raça, pois um modelo simples de “homens oprimindo 

mulheres” não seria capaz de explicar tudo (PIERIK, Bob Thomas. A History of Patriarchy? 

Dissertação (Mestrado). Leiden: Leiden University, 2018. Disponível em: <http://tiny.cc/644miz>. 

Acesso em 12 jan. 2020). Para uma bibliografia introdutória a respeito de tais discussões, ver: WALBY, 

Sylvia. Theorizing Patriarchy. Oxford: Blackwell, 1990 (livro digitalizado disponível em: 

<http://tiny.cc/h74miz>. Acesso em 12 jan. 2020); WALBY, Sylvia. Theorising Patriarchy. Sociology, 

v. 23, n. 2, p. 213-234, 1989. Disponível em: <http://tiny.cc/684miz>. Acesso em 12 jan. 2020; FOORD, 

Jo; GREGSON, Nicky. Patriarchy: Towards a Reconceptualisation. Antipode, v. 18, n. 2, p.186-211, 

1986. Disponível em: <http://tiny.cc/pa5miz>. Acesso em: 12 jan. 2020; FOORD, Jo; GREGSON, 

Nicky. Patriarchy: Comments on Critics. Antipode, v. 19. n. 3, p. 371-375, 1987. Disponível em: 

<http://tiny.cc/dd5miz>. Acesso em 12 jan. 2020; SMUTS, Barbara. The Evolutionary Origins of 

Patriarchy. Human Nature: An Interdisciplinary Biosocial Perspective, v. 6, n. 1, p. 1-32, 1995. 

Disponível em: <http://tiny.cc/kf5miz>. Acesso em 12 jan. 2020; LERNER, Gerda. A criação do 

patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens. São Paulo: Cultrix, 2019; SAX, 

Leonardo. Por que gênero importa? São Paulo: Editora LVM, 2019. 
5  KASSIAN, Mary A.; DEMOSS, Nancy Leigh. Mulher: sua verdadeira feminilidade (Design divino). 

São Paulo: Shedd Publicações, 2015. p. 140, 141, 143. 
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1.1 Seletividade histórica 

Embora tenham uma análise histórica extensa, as escritoras feministas exibem 

grande seletividade em suas pesquisas. Uma tendência se desenvolveu na historiografia 

feminista: a religião está ausente ou é tratada negativamente, como um impedimento 

patriarcal à libertação feminina6. O cristianismo é mal representado por setores do 

movimento feminista, através do revisionismo histórico, que exalta os erros históricos 

dos cristãos e simplesmente omite seus acertos, ou transfere os créditos de tais acertos a 

alguma outra ideologia. Acusações com pouco rigor científico e lógica deficiente são 

feitas ao cristianismo e à Bíblia.7 

As narrativas feministas creditam partes do surgimento e do sucesso histórico 

dos movimentos femininos ao espiritualismo8, ao marxismo9, ao nativismo indígena10, ao 

anarquismo11, ao liberalismo12, dentre outras correntes de pensamento, mas dão 

insuficiente destaque ao cristianismo ou retratam a herança cristã apenas como uma das 

estruturas opressoras que precisam ser reformadas. 

Trechos relevantes da história das mulheres (como o movimento de temperança 

do século XIX), organizações femininas extremamente influentes (como a Woman’s 

Christian Temperance Union), instituições pioneiras (como o Oberlin College) e 

personagens fascinantes têm sido subvalorizados pela historiografia feminista apenas por 

 
6  BRAUDE, Ann. A religious feminist - who can find her? Historiographical challenges from the National 

Organization for Women. The Journal of Religion, v. 84, n. 4, 2004, p. 555-572. Disponível em: 

<http://tiny.cc/jn5miz>. Acesso em 13 jan. 2020; LLEWELLYN, Dawn; TRZEBIATOWKA, Marta. 

Secular and religious feminisms: A future of disconnection? Feminist Theology, v. 21, n. 3, 2013, p. 

244-258. Disponível em: <http://tiny.cc/7q5miz>. Acesso em 13 jan. 2020. 
7  Andrea Dworkin, por exemplo, acusa os cristãos de chamar as mulheres de carnais, más e matar nove 

milhões como bruxas (DWORKIN, Andrea. Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics. 

New York: Perigee Books, 1981 [1981a]. p. 17, 21, 107). No entanto, cristãos também foram mortos 

por outros supostos cristãos, em nome de Deus. A fala generalizada é um erro porque a igreja 

perseguida, os pré-reformadores e os protestantes que foram mortos, emanciparam mulheres e nunca 

mataram bruxas também são “os cristãos”, também são “a igreja”. Dworkin também acusa a Bíblia de 

concordar com o estupro: “o estupro é o primeiro modelo de casamento. Como tal, é sancionado pela 

Bíblia [...]”. (DWORKIN, 1981a, p. 31; cf. p. 28). 
8  BRAUDE, Ann. Radical Spirits: Spiritualism and Women's Rights in Nineteenth-century America. 

Bloomington: Indiana University Press, 2001. 
9  MOJAB, Shahrzad. Marxism and Feminism. London: ZedBooks, 2015; SAYERS, Janet; EVANS, 

Mary, REDCLIFT, Nanneke (eds.). Engels Revisited: New Feminist Essays. New York: Tavistock, 

2009. 
10  WAGNER, Sally Roesch. Sisters in Spirit: The Iroquois Influence on Early American Feminists. 

Summertown: Native Voices, 2001; SUZACK, Cheryl; HUHNDORF, Shari M.; PERREAULT, Jeanne 

(Eds.). Indigenous Women and Feminism: Politics, Activism, Culture. Vancouver: UBC Press, 2010. 
11  GEMIE, Sharif. Anarchism and Feminism: a historical survey. In: Women’s History Review. Reino 

Unido, vol. 5, n. 3, 1996, p. 417-444. Disponível em: <http://tiny.cc/365miz>. Acesso em: 23. Jul. 2016. 
12  BAEHR, Amy R. (Ed.). Varieties of Feminist Liberalism. Oxford: Rowman & Littlefield, 2004. 
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causa de sua ligação com o cristianismo. Fran Grace, por exemplo, denuncia o viés 

antirreligioso da historiografia feminista ao afirmar que o feminismo ignora Carry Nation, 

uma notável e interessantíssima defensora dos direitos das mulheres, apenas por ela ter 

sido muito religiosa.13 

A maioria das mulheres da Woman’s Christian Temperance Union foi ignorada 

ou estereotipada pelos estudiosos do século XX como religiosas fanáticas e 

conservadoras. Nos levantamentos históricos feministas, elas geralmente são ofuscadas 

pelas sufragistas e outras mulheres consideradas mais radicais.14 Somente nos últimos 

anos, alguns historiadores feministas começaram a reexaminar as contribuições que 

mulheres como Frances Willard15 e a Woman’s Christian Temperance Union fizeram ao 

movimento sufragista e ao próprio feminismo. 

Outro problema da historiografia feminista é que algumas de suas principais 

teorias são propostas sem fundamentação consistente. Por exemplo, usam a história da 

Deusa Mãe como suporte para argumentar que o Deus do Antigo Testamento foi criado 

para sustentar o ego masculino. Tendem a descrever as supostas sociedades matriarcais 

antigas como uma utopia perdida, e creem que foi um desastre quando a humanidade 

trocou o culto às deusas pelo o culto aos deuses masculinos. O fato é que análises como 

essa frequentemente omitem as evidências arqueológicas que incluem massacres e 

guerras promovidas por sociedades que cultuavam deusas.16 

O conceito feminista de patriarcado, outro fundamento central da literatura 

 
13  GRACE, Fran. Carry A. Nation: Retelling the Life. Bloomington: Indiana University Press, 2001, p. 

1. Caary Nation ficou famosa por usar um machado em suas manifestações, nas quais invadia bares e 

os depredava cantando hinos evangélicos. 
14  Um dos documentos fundantes da Primeira Onda do feminismo, a Declaração de Sentimentos, da 

Convenção de Sêneca Falls (1848), apelava à criação divina: “Consideramos estas verdades como auto 

evidentes: que todas os homens e mulheres foram criados iguais; que são dotados pelo Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade [...]”. Essa Convenção 

ocorreu numa igreja metodista wesleyana. Sobre a influência cristã no surgimento dos movimentos 

femininos, ver HARDESTY, Nancy A. Women Called to Witness: Evangelical Feminism in the 

Nineteenth Century. Nashville: Abindon Press, 1984; HASSEY, Janette. No Time for Silence: 

Evangelical Women in Public Ministry Around the Turn of the Century. Grand Rapids: Academie 

Books, 1986. 
15  Uma pioneira no movimento de temperança do séc. XIX, também é lembrada por suas contribuições 

para a educação de mulheres e o movimento sufragista. Ela foi a primeira mulher a ser homenageada 

com uma estátua no Salão Nacional das Estátuas do Capitólio. Uma cristã metodista profundamente 

religiosa, Willard chegou a trabalhar na equipe do evangelista Dwight L. Moody por quase um ano 

(1877). 
16  ALBRIGHT, William F. Archaeology and the Religion of Israel. Baltimore: Johns Hopkins, 1968. p. 

77; TOWNSEND, Joan B. The Goddess: Fact, Fallacy and Revitalization Movement. In: HURTADO, 

Larry W. Goddesses in Religions and Modern Debate. Atlanta: Scholars, 1990. p. 196-197; 

RUETHER, Rosemary R. Gaia and God: An EcoFeminist Theology of Earth Healing. San Francisco: 

Harper, 1992. p. 144. 
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feminista, é fortemente criticado até mesmo por feministas, e acusado de ser 

politicamente contraproducente e baseado em suposições teóricas desleixadas, 

superambiciosas e perigosamente enganosas, e uma teoria incompleta.17 

A crítica feminista também se estende aos comentários sexistas dos Pais da 

Igreja e às passagens lamentáveis da história do cristianismo em termos de opressão das 

mulheres (a perseguição às bruxas, a Inquisição e as Cruzadas). É preciso reconhecer 

essas falhas históricas (que, inclusive, vitimizaram cristãos protestantes, como a 

Inquisição). Mas esta pesquisa não se dedicará a isso porque, novamente, o principal 

interesse deste artigo é a forma como o movimento feminista lida com a Bíblia. 

Outra característica da crítica histórica feminista é apresentar indevidamente a 

“moral vitoriana”,18 ou “moral burguesa”, com suas características secularizadas, como 

“moralidade cristã”, como se fosse baseada na Bíblia. A “moral burguesa” não é 

cristianismo bíblico, mas um padrão cultural adotado. Portanto, a crítica à moral burguesa 

não deveria atingir o cristianismo bíblico, e ume breve pesquisa isenta sobre a história do 

cristianismo deixaria isso claro. Mas esse é um problema persistente, dado que a 

juventude cristã sofre de um desconhecimento crônico da sua própria genealogia 

religiosa, e facilmente dá crédito a tais narrativas críticas. 

  

 
17  Para críticas à teoria do patriarcado, ver ACKER, Joan. The Problem with Patriarchy. Sociology, v. 23, 

n. 2, 1989, p. 235-240; ROWBOTHAM, Sheila. The Trouble With “Patriarchy”. In: EVANS, M. (ed.). 

The Woman Question. London: Fontana, 1982; BEECHEY, Veronica. On Patriarchy. Feminist 

Review, v. 3, 1979, p. 66-82; BRYSON, Valerie. Feminist Political Theory: An Introduction. New 

York: Palgrave Macmillan, 2003. p. 167. 
18  A Era Vitoriana foi o período compreendido entre 1838 e 1901, o período do reinado da rainha Vitória, 

no Reino Unido. 
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2. A teologia feminista 
É um erro pensar que os feminismos não têm nenhuma implicação teológica. 

Supersimplificar a definição “feminismo é apenas a busca de direitos iguais” é 

ingenuidade. Existem consequências teológicas nas proposições feministas, e o 

movimento já começou fazendo afirmações teológicas sobre Deus, a Bíblia e a igreja, e 

outros temas. Por isso, as declarações feministas podem, e devem, passar por uma 

avaliação teológica. 

Como esclareceu Naomi Goldenberg, as críticas feministas contemporâneas da 

religião podem ser divididas e classificadas basicamente em dois grupos: “as que revisam 

e as que se revoltam”.19 Algumas pesquisadoras do feminismo atual estão defendendo o 

completo abandono do judaísmo e do cristianismo, enquanto outras tentam salvar tais 

religiões de sua tradição sexista através de uma reforma revisionista.20 Esses dois grupos 

serão avaliados a seguir. 

 

2.1 A face anticristã dos feminismos 

À medida que os estudos feministas se desenvolveram a partir da década de 

1970, a religião (especialmente a cristã) passou a ser retratada negativamente, como um 

obstáculo para o feminismo. Os pressupostos secularistas dos feminismos, especialmente 

os de herança socialista ou marxista, veem a religião como opressora, acusada de cegar 

as mulheres à sua opressão ou de ensinar-lhes a liberdade como uma utopia após a 

morte.21 Nas palavras da teóloga feminista Isabel Heyward: “A fé e a prática cristãs são 

necessariamente destrutivas para a maioria das pessoas no mundo, na medida em que são 

cimentadas na insistência de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos”.22 

Na ótica feminista, a Bíblia e o cristianismo são um produto do patriarcado, 

portanto são inegavelmente alvos de ataque (ou desconstrução): 

 

Sob o patriarcado, nenhuma mulher é segura para viver sua vida, amar ou ter 

filhos. Sob o patriarcado, toda mulher é uma vítima, no passado, presente e 

futuro. Sob o patriarcado, a filha de toda mulher é uma vítima, no passado, 

presente e futuro. Sob o patriarcado, o filho de toda mulher é seu potencial 

traidor e também o inevitável estuprador ou explorador de outra mulher. [...] 

 
19  GOLDENBERG, Naomi R. Changing of the gods: feminism and the end of traditional religions. 

Boston: Beacon Press, 1979. p. 13. 
20  GOLDENBERG, 1979, p. 10. 
21  BRAIDOTTI, Rosi. In spite of the times: The postsecular turn in feminism. Theory, Culture & Society, 

v. 25, 2008, p. 1-24. 
22  HEYWARD, Carter. Our Passion for Justice: Images of Power, Sexuality, and Liberation. New York; 

Pilgrim, 1984. p. 117, cf. p. 21, 212. 
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Isso significa que teremos que atacar e destruir todas as instituições, leis, 

filosofia, religião, costumes e hábitos desse patriarcado [...].23 

 

A face anticristã do feminismo pode ser compreendida com a afirmação da 

feminista Cath Elliott de que o “cristianismo é e sempre foi antitético à liberdade e à 

igualdade das mulheres”, pois “[é] o patriarcado manifesto, dominado por homens, criado 

pelos homens para proteger e perpetuar seu poder”. Para ela, “o termo ‘feminista cristã’ 

é um oxímoro; é uma contradição gritante”.24 Livros como Does God Hate Women? 

tentam denunciar o papel que a religião (cristã, inclusive) desempenha na opressão das 

mulheres.25 

Logo cedo, na Primeira Onda, a desconstrução da religião se tornou um dos 

principais objetivos de importantes setores do feminismo. Tal desconstrução se manifesta 

em diferentes formas, sendo uma delas a crítica ao cristianismo. A sufragista pioneira 

Elizabeth Cady Stanton já tecia duras críticas ao cristianismo no século XIX, no texto 

Has Christianity Benefited Woman?: 

 

Todas as religiões, portanto, tem ensinado a liderança e a superioridade do 

homem, a inferioridade e a subordinação da mulher. Qualquer que seja a nova 

dignidade, a honra, e o auto-respeito, que a mudança de teologias pode ter 

trazido para o homem, eles têm trazido igualmente para todas as mulheres, mas 

uma outra forma de humilhação. A história mostra que a condição da mulher 

mudou com diferentes formas de civilização, e que ela gozou em alguns 

períodos de maior honra e dignidade e mais direitos pessoais e de propriedade 

do que lhe foi concedido na era cristã.26 

 

Elizabeth Cady Stanton, inicialmente uma cristã evangélica, foi aos poucos 

abandonando suas crenças (ou “superstições”, como ela mesma descreve). Até finalmente 

declarar, referindo-se à fé cristã, que via “como um dos piores crimes obscurecer a mente 

dos jovens com essas superstições tenebrosas; e com temores do desconhecido e daquilo 

que não pode ser conhecido”.27 Apesar da preocupação com as reformas legais e com o 

sufrágio, “os escritos de Stanton revelam que o contínuo alvo era a autoridade da 

 
23  DWORKIN, 1981a, p. 20. 
24  ELLIOTT, Cath. I'm not praying. 18 ago. 2008. Disponível em: <http://tiny.cc/8x6miz>. Acesso em 

06 jan. 2020. 
25  BENSON, Ophelia Benson; STANGROOM, Jeremy. Does God Hate Women? Londom: Continuum, 

2009. 
26  STANTON, Elizabeth Cady. Has Christianity Benefited Woman? North American Review, 1885. 

Disponível em: <http://tiny.cc/m46miz>. Acesso em: 14 jul. 2016. 
27  STANTON, Elizabeth Cady. Eighty Years And More: Reminiscences 1815-1897. New York: T. 

Fisher Unwin, 1898. Disponível em: <http://tiny.cc/386miz>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
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Escritura”.28 

A pioneira sufragista Matilda Joslyn Gage, como Elizabeth Stanton, também era 

uma feroz crítica do cristianismo, o que a colocava em desacordo com sufragistas cristãs 

mais conservadoras, como Frances Willard e a Woman’s Christian Temperance Union. 

Ela publicou Woman, Church and State, em 1893, expondo como, em sua opinião, o 

cristianismo era um dos principais responsáveis pela opressão feminina.29 

Simone de Beauvoir, figura central entre os feminismos, criticou acidamente o 

cristianismo: “A ideologia cristã não contribuiu pouco para a opressão da mulher. Há, 

talvez, no Evangelho um sopro de caridade que se estende tanto às mulheres como aos 

leprosos; são os pequenos, os escravos e as mulheres que se apegam mais 

apaixonadamente à nova lei”.30 

Beauvoir continua a crítica afirmando que, no cristianismo primitivo, as 

mulheres “não podiam [...] tomar parte no culto senão a título secundário; as “diaconisas” 

só eram autorizadas a realizar tarefas laicas: cuidados aos doentes, socorros aos 

indigentes”.31 E, sobre o apóstolo Paulo, ela é taxativa: “com são Paulo afirma-se a 

tradição judaica ferozmente antifeminista”.32 

Setores do feminismo contemporâneo anunciam o "fim de Deus" (o Deus 

judaico-cristão), ou pelo menos o fim de um mundo tão influenciado por Cristo e por 

Jeová.33 Naomi Goldenberg, por exemplo, é uma das autoras que acreditam na eliminação 

da tradição judaico-cristã e defendem uma "espiritualidade da Deusa". Ela afirmou que 

“nós mulheres vamos dar um fim a Deus”34, que "havia uma magnificência ligada à ideia 

de vê-lo [Deus] ir", e que tinha voltado com alegria à pós-graduação “para estudar o final 

de Deus”.35  

De acordo com Goldenberg, “[t]oda mulher que trabalha para melhorar sua 

própria posição na sociedade ou a das mulheres em geral está provocando o fim de 

Deus”.36 Para ela, “as feministas estão tornando o mundo cada vez menos como o descrito 

 
28  MCCULLEY, 2017, p. 58. 
29  GAGE, Matilda Joslyn. Women, Church and State. 1893. Disponível em: <http://tiny.cc/vd7miz>. 

Acesso em: 14 jun. 2016. 
30  BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Vol. 1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 107. 
31  BEAUVOIR, v. 1, 2009, p. 107. 
32  BEAUVOIR, v. 1, 2009, p. 107-108. 
33  GOLDENBERG, 1979, p. 10. 
34  ALCOFF, Linda; CAPUTO, John D. Feminism, Sexuality, and the Return of Religion. Bloomington: 

Indiana University Press, 2011. p. 59. 
35  GOLDENBERG, 1979, p. 3. 
36  GOLDENBERG, 1979, p. 10. 
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na Bíblia e, assim, ajudando a diminuir a influência de Cristo e Yahweh na 

humanidade”.37 A postura feminista anticristã pode ser sintetizada assim: 

 

Jesus Cristo não pode simbolizar a libertação das mulheres. [...] Para 

desenvolver uma teologia da libertação das mulheres, as feministas precisam 

deixar Cristo e a Bíblia para trás. As mulheres precisam parar de negar o 

sexismo que está na raiz dos sistemas judaico e cristão.38 

 

Mary Daly é outra importante pensadora feminista que rejeita totalmente a 

tradição judaico-cristã.39 Ela acusa o cristianismo de oprimir mulheres ensinando a sua 

inferioridade, e por submeter a mulher a um papel passivo através de uma teologia 

misógina. Daly traça temas bíblicos e teológicos que supostamente comprovam essa 

acusação.40 Gloria Steinem escreveu, em 1973, que “[a]té o ano 2000, espero, criaremos 

nossos filhos para acreditar no potencial humano, não em Deus”,41 e, em uma entrevista, 

afirmou que a religião é o maior problema do feminismo hoje.42 

Já na Primeira Onda do feminismo, Margaret Sanger (eugenista, feminista e 

pioneira no ativismo pró-aborto) publicou o periódico The Woman Rebel (1914), que 

tinha como lema a frase “no Gods, no Masters” (sem Deuses, sem Mestres). Num dos 

primeiros números, a publicação anuncia que dedicará uma seção às jovens de 14 a 18 

anos, “mas o método banal de ensino das escolas dominicais será evitado”. Esse tom de 

crítica ao cristianismo e às igrejas é perceptível também no artigo The Pauline Ideas vs. 

Women (As ideias Paulinas contra as mulheres), que afirma que o cristianismo impôs 

submissão, silêncio e sujeição às mulheres. Ironicamente, descreve Paulo como o bom 

homem que massacrava corpos de cristãos, mas, após sua conversão, passou a massacrar 

intelectos, liberdades individuais e oportunidades de progresso social. Segundo o artigo, 

os textos de Paulo impuseram às mulheres a “escravidão sexual, intelectual, pessoal e 

 
37  GOLDENBERG, 1979, p. 13. 
38  GOLDENBERG, 1979, p. 22. 
39  RUETHER, Rosemary R. Sexismo e religião: rumo a uma teologia feminista. São Leopoldo: Sinodal, 

1993. p. 38. 
40  DALY, Mary. The Church and the Second Sex. New York: Harper & Row, 1968. Para uma 

bibliografia introdutória a respeito da relação entre o feminismo e a igreja cristã, ver WALSH, Mary-

Paula. Feminism and Christian Tradition: An Annotated Bibliography and Critical Introduction to 

the Literature. Westport: Greenwood Publishing Group, 1999; KELLER, Rosemary Skinner; 

RUETHER, Rosemary Radford (eds.). Encyclopedia of Women and Religion in North America. 

Bloomington: Indiana University Press, 2006. 
41  STEINEM, Gloria. Saturday Review of Education, Março de 1973, apud PARSLEY, Rod. Culturally 

Incorrect: How Clashing Worldviews Affect Your Future. Nashville: Thomas Nelson, 2007. p. 9. 
42  BRONNER, Sasha. Why Gloria Steinem Says She And Jennifer Aniston Are In 'Deep Sh*t. HuffPost 

US. 11 fev. 2014. Disponível em: <http://tiny.cc/9s8miz>. Acesso em: 27 jun. 2016. 
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espiritual”.43 

A pergunta “o feminismo e o cristianismo podem coexistir?” não tem uma 

resposta simples, mesmo entre feministas (como mostra o debate entre Daphne Hampson 

e Rosemary Radford Ruether.44 Para a feminista Hampson, o feminismo representa um 

desafio radical ao cristianismo, pois a religião cristã desenvolveu sua doutrina e a Bíblia 

num ambiente patriarcal. Para ela, é impossível feminismo e cristianismo chegarem a um 

acordo, e a religião cristã não é mais sustentável por ser irremediavelmente patriarcal.45 

As propostas feministas para o cristianismo são claras: ou abandono, ou 

desconstrução/reconstrução. Boa parte dos feminismos opta pelo abandono, enquanto há 

feministas que pretendem continuar cristãs e desconstruir/reconstruir a fé cristã. No 

entanto, como veremos no próximo tópico, desconstruir/reconstruir também é uma forma 

de abandonar. 

 

2.2 A desconstrução/reconstrução feminista do cristianismo 

Enquanto o feminismo parecia encorajar a descristianização, as teorias 

secularistas não se confirmaram, e a religião se revitalizou.46 Um dos efeitos dessa crítica 

feminista às religiões foi o abandono de qualquer fé religiosa por mulheres, ou, no 

mínimo, a criação de espaços alternativos de espiritualidade (Wicca, por exemplo).47 

Assim, a suposição de que o secularismo seria a posição feminista ideal e superior está 

sendo questionada, pois muitas mulheres encontram apoio na religião para seu processo 

emancipatório, e também porque essa suposição secularista rotula e marginaliza as 

mulheres religiosas.48 

O fato é que, após o insucesso das previsões secularistas, houve um forte retorno 

feminista à espiritualidade, inclusive à cristã, com um viés revisionista. Há feministas que 

acreditam que é possível resgatar a Bíblia do patriarcado, e que vale a penas resgatá-la. 

 
43  AEGYPTUS. The Pauline Ideas vs. Women. The Woman Rebel, v. 1, n. 3, 1914, p. 20. 
44  Hampson afirma que não, enquanto Ruether afirma que sim. Ver HAMPSON, Daphne; RUETHER, 

Rosemary Radford. Is There a Place for Feminists in a Christian Church? New Blackfriars, v. 68, p. 7-

24, 1987. 
45  HAMPSON, Daphne. Theology and Feminism. Oxford: Basil Blackwell, 1990; HAMPSON, Daphne. 

After Christianity. London: SCM, 1996. 
46  BERGER, Peter. The desecularization of the world: essays on the resurgence of religion in world 

politics. Grand Rapids: Eerdmans, 1999. 
47  SOINTU, Eeva; WOODHEAD, Linda. Spirituality, gender and expressive selfhood. Journal for the 

Scientific Study of Religion, v. 47, 2008, p. 259. 
48  REILLY, Niamh. Rethinking the interplay of feminism and secularism in a neo-secular age. Feminist 

Review, v. 97, n. 1, p. 5-31, 2011. 
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Esse resgate passa pela mudança doutrinária. A ativista bell hooks49 descreve a 

necessidade de reconstrução das crenças do cristianismo: 

 

Mais do que outras religiões, a doutrina cristã, que tolera o sexismo e a 

dominação masculina, inspira as formas como aprendemos tudo sobre os 

papéis dos gêneros nesta sociedade. Não é possível haver uma verdadeira 

transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças 

religiosas.50 

 

O setor revisionista do feminismo cristão pode ser bem representado pela teóloga 

feminista Mary Hunt, que defende que feministas lutem contra o machismo de dentro das 

estruturas religiosas que o sustentam.51 Ou seja, em vez de abandonarem as igrejas, as 

feministas deveriam ficar e mudar as estruturas de dentro para fora, num processo 

conhecido como “feministização da religião”.52 

Uma área de pesquisa acadêmica que cresce rapidamente, a teologia feminista 

pretende refutar a “interpretação fundamentalista da Bíblia”, “ressignificar os textos 

bíblicos à luz dos avanços sociais e dos avanços conquistados pelas mulheres”, prega uma 

“interpretação sociológica das escrituras em detrimento de uma leitura literal e 

fundamentalista”, e uma “leitura humanitária da Bíblia”.53 

A teóloga feminista Ivone Gebara reconhece que “a teologia feminista é parte de 

uma revolução cultural dos séculos 20 e 21, uma revolução que ainda está em seus 

primeiros passos”.54 Nessa revolução, a interpretação bíblica feminista  

 

[...] transfere a autoridade divina dos próprios textos bíblicos (canônicos) para 

as experiências de opressão e libertação [...] porque vê a Bíblia não como um 

“arquétipo fundamental”, mas como um “modelo raiz formativo” que fornece 

aos leitores visões, modelos e paradigmas (e não comandos ou ensinamentos 

absolutos).55 

 

 
49  A feminista negra bell hooks escreve seu nome apenas com letras minúsculas a fim de dar mais 

importância às suas ideias do que à sua pessoa. 
50  HOOKS, bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. Rio de Janeiro: Rosa dos 

tempos, 2018. p. 120 
51  HUNT, Mary. Religião e feminismo combinam? 06 dez. 2016. Disponível em: 

<http://tiny.cc/7r9miz>. Acesso em: 16 fev. 2017. 
52  HUNT, Mary. Psychological Implications of Women’s Spiritual Health. In: COLE, Ellen; 

OCHSHORN, Judith (eds.). Women’s Spirituality, Women’s Lives. Binghamton: Harrington Park 

Press, 1995. p. 21-32; (tradução livre do neologismo inglês feministization, usado em publicações 

feministas).  
53  MATOS, Thaís. O que é a 'teologia feminista' e como ela está mudando a vida das cristãs. HuffPost 

Brasil. 01 jul. 2017. Disponível em:  <http://tiny.cc/3w9miz>. Acesso em 13 jan. 2020. 
54  GEBARA, Ivone. Teologia, feminismo e filosofia. 31 mar. 2010. Disponível em: 

<https://revistacult.uol.com.br/home/teologia-feminismo-e-filosofia/>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
55  CORLEY, Lisa Bernal; BLESSING, Carol. Speaking Out: Feminist Theology and Women’s 

Proclamation in the Wesleyan Tradition. JULE, Allyson; PEDERSEN, Bettina Tate (eds.). Being 

Feminist, Being Christian: Essays from Academia. New York: Palgrave Macmillan, 2006. p. 148. 
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Schüssler-Fiorenza reconhece que a Bíblia é talvez o maior obstáculo no 

movimento feminista.56 Ela rejeita a ideia de que podemos encontrar princípios universais 

nos textos bíblicos,57 e defende que apenas as “tradições e textos que rompem 

criticamente a cultura patriarcal [...] têm a autoridade teológica da revelação”.58 

Na visão feminista, a autoridade bíblica “não pode ser imposta, mas deve ser 

conquistada”, e os textos bíblicos “podem, portanto, representar a ‘Palavra de Deus’ e a 

‘Sagrada Escritura’ apenas conforme determinado pelas próprias mulheres”.59 A “Bíblia 

não deve ser considerada [...] como a palavra imutável de Deus”.60 

Se, ao ler a Bíblia, uma mulher percebe que alguns textos não são libertadores, 

então ela pode legitimamente julgar essas palavras como inautênticas ou incongruentes 

com a Palavra de Deus.61 A mulher julga a Bíblia pelos seus próprios padrões de verdade 

e justiça.62 Margaret Farley afirma que a Bíblia “não nos escravizará ao que viola nosso 

próprio senso de verdade e justiça”, e “não se pode acreditar [na Bíblia], a menos que 

pareça fiel à nossa capacidade mais profunda de verdade e bondade”.63 Elsa Tamez ensina 

que a teologia feminista deve “buscar a palavra de Deus com o texto, apesar do texto ou 

contra mesmo o texto”.64 

Em outras palavras: a teologia feminista não começa com a Bíblia, mas começa 

com uma causa política, e usa a Bíblia como instrumento nessa luta. A teologia feminista 

não quer ouvir a voz de Deus, quer usar a voz de Deus como um militante de sua causa – 

 
56  CORLEY; BLESSING, 2006, p. 146. 
57  SCHÜSSLER-FIORENZA, Elisabeth. Bread not stone: The challenge of feminist biblical 

interpretation. Boston: Beacon Press, 1984. p. 35. 
58  SCHÜSSLER-FIORENZA, Elisabeth. In memory of her: A feminist reconstruction of Christian 

origins. New York: Crossroad, 1994. p. 33. 
59  SCHROER, Silvia. “We Will Know Each Other by Our Fruits”: Feminist Exegesis and the 

Hermeneutics of Liberation. In: SCHROER, Silvia; BIETENHARD, Sophia. Feminist Interpretation 

of the Bible and the Hermeneutics of Liberation. New York: Sheffield Academic Press, 2003. (p. 1-

17) p. 9 (grifo nosso). Schroer acrescenta que: “A natureza normativa dos escritos só pode ser 

estabelecida em uma comunidade das filhas de Deus baseada na obediência mútua. Os teólogos 

católicos têm a vantagem em relação à questão da autoridade dos textos de que sua tradição não limita 

a revelação apenas à Bíblia e, portanto, têm mais margem de manobra para definir seu conceito da 

‘Palavra de Deus’”. 
60  REINHARTZ, Adele; WACKER, Marie-Theres. Some Reflections on Feminist Biblical Hermeneutics 

for Liberation. In: SCHROER; BIETENHARD, 2003, (p. 34-47) p. 42. 
61  KASSIAN, Mary. The Feminist Mistake: the radical impact of feminism on church and culture. 

Wheaton: Crossway Book, 2005. p. 198. 
62  A teologia feminista usa “a experiência humana [...] como fonte e critério da verdade”. DEDEREN, 

Raoul. Cristo: pessoa e obra. In: DEDEREN, Raoul (ed.). Tratado de teologia Adventista do Sétimo 

Dia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2011. (p. 180-230) p. 222. 
63  FARLEY, Margaret A. Feminist Consciousness and the Interpretation of Scripture. In: RUSSELL, Letty 

(ed.). Feminist Interpretation of the Bible. Philadelphia: Westminster, 1985. p. 43. 
64  TAMEZ, Elsa. A mulher que complicou a história da salvação (Agar: Gn 16 e 21). In: Estudos Bíblicos 

7. Petrópolis: Vozes, 1985. (p. 56-72) p. 58-61. 
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no fim, são mulheres ouvindo suas próprias vozes. A teologia feminista não é fiel ao lema 

protestante sola Scriptura,65 não vê a Bíblia como a Palavra inspirada de Deus, mas como 

um produto cultural. 

A estratégia feminista de desconstrução/reconstrução da teologia cristã inclui 

elementos de proselitismo. De acordo com bell hooks, as feministas cristãs “ainda 

precisam organizar completamente um movimento que aborde as multidões de fiéis 

cristãos, convertendo-os ao entendimento de que não é necessário existir conflito entre 

feminismo e espiritualidade cristã”.66 

Em 1974, um grupo de “feministas bíblicas” fundou o grupo The Evangelical 

Women's Caucus. A proposta inicial era ser um grupo feminista fiel à Bíblia, no entanto, 

o que era a princípio uma organização teologicamente conservadora, foi aos poucos 

mudando os rumos. Em 1987, várias mulheres se retiraram do grupo por causa do seu 

endosso ao lesbianismo. Em 1990, o grupo mudou de nome para The Evangelical and 

Ecumenical Women's Caucus, para ser mais inclusivo e progressista. A partir de 2009, o 

grupo passou a se denominar Christian Feminism Today, realiza eventos acadêmicos e 

sociais, e mantêm um site67 onde expõe sua visão progressista.68 

A experiência demonstrou que Ruether estava certa ao afirmar que “a teologia 

feminista não pode ser feita a partir da predominante base da Bíblia cristã”.69 Claramente 

houve um desvio no Evangelical Women's Caucus, uma mudança de rota da fidelidade 

bíblica à hermenêutica feminista da suspeita. A teologia feminista consiste, basicamente, 

em levantar a pergunta feita pela serpente a Eva: “Foi isto mesmo que Deus disse [...]?” 

(Gn 3:1 NVI). Esse aspecto será avaliado no tópico seguinte. 

  

 
65  A leitura feminista da Bíblia tende a “apresentar alguma norma externa [...] que substitui o princípio da 

sola Scriptura e relativiza a Escritura. Nessas abordagens, não há um significado objetivo e normativo 

da Escritura. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista”. DAVIDSON, Richard M. Interpretação 

bíblica. In: DEDEREN, 2011, p. 107. 
66  HOOKS, 2018, p. 120. 
67  Disponível em: <https://eewc.com/>. Acesso em 08 jan. 2020. 
68  Para uma exposição e análise da história do Feminismo Evangélico (ou Feminismo Bíblico), ver 

COCHRAN, Pamela D. H. Evangelical Feminism: A History. New York: New York University Press, 

2005; KASSIAN, 2005, 261-278. 
69  RUETHER, Rosemary R. Womanguides: readings toward a feminist theology. Beacon Press, 1985. p. 

ix. 
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3. Críticas feministas à Bíblia 
Na teologia feminista, a Bíblia é vista com suspeita, ou como uma inimiga em 

potencial. Assumidamente, os métodos feministas de estudo da Bíblia “desmereceram a 

autoridade canônica bíblica”.70 A feminista Jo Fidgen acusa: “A Bíblia ensina nossos 

filhos a odiarem as mulheres antes que eles possam pensar”.71 Por isso, ter uma 

consciência feminista72 ao ler a Bíblia seria a solução para proteger e resgatar as mulheres 

dos efeitos prejudiciais da interpretação bíblica. Por exemplo, a teóloga feminista 

Elisabeth Schüssler Fiorenza afirmou: “uma hermenêutica crítica feminista da suspeita 

coloca uma etiqueta de aviso em todos os textos bíblicos: Cuidado! Pode ser perigoso 

para sua saúde e sobrevivência”.73 

De acordo com a teologia feminista, o Novo Testamento foi escrito por homens 

e para homens, é fruto de manobras políticas hierárquicas androcêntricas, e é infectado 

pelo patriarcado.74 Isso torna a Bíblia potencialmente "perigosa para a nossa saúde", e 

torna a imagem bíblica de Jesus potencialmente prejudicial.75 

A feminista pioneira Elizabeth Cady Stanton escreveu na Woman’s Bible:  

 

o Pentateuco é um longo e doloroso registro de guerra, corrupção, rapina e 

luxúria. Por que os cristãos que desejavam converter os pagãos à nossa religião 

deveriam enviar a eles esses livros, ultrapassa todo entendimento. É a leitura 

mais desmoralizante para crianças e para as massas impensadas, dando a todos 

a menor ideia possível de feminilidade [...].76 

 

A própria linguagem utilizada na Bíblia é considerada sexista, e precisa passar 

por uma revisão e reescrita a partir de uma perspectiva feminina.77 Por isso, uma teóloga 

 
70  DUBE, Musa W. Jumping the Fire with Judith: Postcolonial Feminist Hermeneutics of Liberation. In: 

SCHROER; BIETENHARD, 2003, (p. 60-76) p. 63 (nota 8). 
71  FIDGEN, Jo. 'The Bible teaches our children to hate women before they can think'. 04 ago. 2015. 

Disponível em: <http://tiny.cc/aebniz>. Acesso em 06 jan. 2020. 
72  “A consciência feminista coloca radicalmente em questão todos os nomes religiosos tradicionais, textos, 

rituais, leis e metáforas interpretativas, porque todos ostentam ‘nomes de nosso Pai’” (SCHÜSSLER-

FIORENZA, Elisabeth. The Will to Choose or to Reject: Continuing Our Critical Work. In: RUSSELL, 

1985, (p. 125-136) p. 126). 
73  SCHÜSSLER-FIORENZA, 1985, p. 130. 
74  “Sem a teologia feminista, a Bíblia é considerada perigosa para a saúde das mulheres. Elisabeth 

Schüssler Fiorenza exemplifica esse entendimento da Bíblia, pois ela supõe que os textos bíblicos são, 

na totalidade de seu escopo, história e interpretação, afetados e "infectados" pelo patriarcado e, de fato, 

que eles funcionam para servir aos objetivos e objetivos. interesses do patriarcado” (GREENE-

MCCREIGHT, Kathryn. Feminist reconstructions of Christian doctrine; narrative analysis and 

appraisal. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 39). 
75  GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 71. 
76  STANTON, Elizabeth Cady. The Woman's Bible. Seattle: Coalition Task Force on Women and 

Religion, 1975. 
77  As tentativas feministas de reescrever textos bíblicos ou litúrgicos são descritos como “um ato de 

sobrevivência” (RICH, Adrienne. On Lies, Secrets and Silence: Selected Prose 1966-1978. 

London:Virago, 1980 [1980b]. p. 35). 
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feminista ensina a orar assim: “Deus, nossa Mãe, agradecemos por nos amar tanto e 

desejar o melhor para nós. Obrigado por confiar em nós o suficiente para nos permitir 

fazer as coisas por conta própria”.78 Segundo ela:  

 

A linguagem de Deus masculina impede muitas crianças de estabelecer 

relações de confiança com Deus. Além disso, chamar Deus de ‘ele’ faz com 

que os meninos cometam o pecado da arrogância. [...] Chamar o poder 

supremo do universo de ‘ele’ faz com que as meninas cometam o pecado de se 

desvalorizarem.79 

 

Ou seja, por esses critérios, a própria Bíblia é culpada de fazer meninos e 

meninas pecarem.80 A Bíblia é, assim, um instrumento do patriarcado.81 Em geral, 

“teólogas feministas evitam explicitamente seguir a representação bíblica de Deus in toto 

porque alegam que a Bíblia, com o selo do patriarcado, é uma cúmplice em potencial na 

subjugação das mulheres”.82 

Por ser apenas mais um texto patriarcal, a proposta feminista é a 

“despatriarcalização” da Bíblia, um procedimento semelhante ao programa de 

“desmitologização”, de Bultmann (uma grande influência na interpretação feminista da 

Bíblia):  

 

A desmitologização de Bultmann é motivada por uma preocupação 

apologética, como é o caso da despatriarcalização da Bíblia pela teologia 

feminista. Ele tenta remover os obstáculos desnecessários para o leitor 

moderno, presentes na visão de mundo mitológica dos escritores antigos [...].83 

 

Se, para Bultmann a cosmovisão mitológica era o problema, para a interpretação 

bíblica feminista o problema é a cosmovisão patriarcal da Bíblia. Por isso, as teólogas 

feministas querem traduzir a “mensagem das Escrituras em linguagem e conceitos não-

patriarcais”.84 

A teoria do patriarcado é uma das lentes através das quais o feminismo lê a 

 
78  ALDREDGE-CLANTON, Jann. God, A Word for Girls and Boys. Louisville: Glad River, 1993. p. 

11. 
79  ALDREDGE-CLANTON, 1993, p. 11. 
80  Para uma avaliação teológica da proposta feminista do uso de linguagem inclusiva para referir-se a 

Deus, ver KIMEL, Alvin E. (ed.). Speaking the Christian God: The Holy Trinity and the Challenge 

of Feminism. Grand Rapids: Eerdmans, 1992. Para uma resposta feminista à essa avaliação, ver 

LACUGNA, Catherine Mowry. Review of ‘Speaking the Christian God: The Holy Trinity and the 

Challenge of Feminism’. Pro Ecclesia, v. 3, 1994, p. 114-116. 
81  “a maioria das principais teólogas feministas entende que o texto bíblico é [...] um veículo para 

promover o patriarcado, e não principalmente uma testemunha inspirada da graça de Deus em Jesus” 

(GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 39). 
82  GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 6. 
83  GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 30. 
84  GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 31. 
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Bíblia. Tolbert define a hermenêutica feminista como “uma leitura do texto à luz de 

estruturas opressivas da sociedade patriarcal”.85 As teólogas feministas usam, 

inevitavelmente, essas lentes enquanto leem a Bíblia.86  

Afirmar que a Bíblia é “carimbada pela opressão patriarcal”, em vez de ser a 

Palavra de Deus, é um problema para quem quer ser feminista e manter uma fé bíblica ao 

mesmo tempo. Na visão feminista, o “mito arquetípico da Bíblia como a Palavra de Deus 

foi desafiado por estudos históricos-críticos”,87 e, portanto, as Escrituras devem “ser lidas 

com uma suspeita particularmente feminista”.88 

É inegável o esforço feminista para que a Bíblia deixe de ser vista como Palavra 

de Deus. De acordo com a teóloga Ivone Gebara: “Na Igreja, se aprende que os textos são 

a palavra de Deus. Nós, teólogas feministas, defendemos que sejam vistos como a 

produção literária de uma época com abertura à transcendência”,89 “e não como ‘palavra 

de Deus’”.90 

Mary Daly crê que o desenvolvimento humano é impedido com “a ideia de que 

a revelação divina foi dada ao homem no passado, de uma vez por todas, e que foi 

'fechada' no final da era apostólica”.91 Ela vê negativamente a “ideia de que certas 

declarações da Bíblia representam descrições de um plano divino inalterável”.92 

Ivone Gebara afirma sem rodeios: “Meu trabalho é desconstruir [...] a Bíblia 

como a palavra de Deus. Eu digo: não é a palavra, é uma palavra humana, onde se coloca 

uma pessoa pela qual lhe é atribuído, dependendo dos textos, uma característica”. E apela 

por mudança: “É necessário mudar a Igreja a partir de dentro”.93 

Nas palavras da ativista Simony dos Anjos, “a teologia feminista é a teologia da 

suspeita. Porque nós encontramos a palavra de Deus na Bíblia, mas ela não é 

integralmente a palavra de Deus”.94 Para ela, a Bíblia “não deve ser entendida como a voz 

 
85  TOLBERT, Mary Ann. Defining the Problem: the Bible and Feminist Hermeneutics. Semeia, v. 28, (p. 

113-126), 1983, p. 119. 
86  GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 36. 
87  SCHÜSSLER-FIORENZA, 1984, p. 10. 
88  GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 39. 
89  GEBARA, Ivone. Ivone Gebara: teóloga, católica e freira feminista. 11 maio 2017. Disponível em: 

<https://bit.ly/2FI0WnY>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
90  CORTÊZ, Natacha. Freira e feminista: o que Ivone Gebara pensa sobre aborto, gênero e drogas. 

01 dez. 2017.Disponível em <https://bit.ly/3a8SqfA>. Acesso em 13 jan. 2020. 
91  DALY, 1968, p. 183. 
92  DALY, 1968, p. 74-75. 
93  GEBARA, Ivone. Uma clara opção pelos direitos das mulheres. Entrevista com Ivone Gebara. 25 jul. 

2012. Disponível em: <https://bit.ly/3a563fZ>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
94  DIP, Andrea. Uma feminista na igreja. 21 maio 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2RcjMcn>. 

Acesso em: 13 jan. 2020. 
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de Deus, mas sim como a memória de um povo”.95 

Gebara sugere que é preciso “desafiar as leituras fundamentalistas e patriarcais 

da Bíblia e adotar uma hermenêutica da suspeita”.96 Essa hermenêutica da suspeita 

feminista é feita usando a teoria do patriarcado e a experiência feminina como lente: “[s]er 

cético em relação a todo sistema conhecido de pensamento; criticar todas as suposições, 

ordenar valores e definições. Testar a declaração de alguém confiando na nossa 

experiência feminina”.97 É, no final das contas, suspeitar da Bíblia. 

Uma fonte de autoridade acima das Escrituras é a experiência feminina como 

vítima do patriarcado.98 A experiência feminina subordina qualquer outra autoridade: “A 

experiência e a prática das mulheres são as bases sobre as quais a teologia feminista se 

esforça para reconstruir e criar novas formas religiosas. [...] A experiência e a práxis das 

mulheres são os principais recursos [...]”.99 

Na leitura feminista da Bíblia, a autoridade das Escrituras “deve ser 

completamente desmistificada e desconstruída, para que não possam ser usadas contra 

mulheres marginalizadas”.100 Sendo assim, o leitor da Bíblia pode julgar e escolher em 

que parte da Bíblia acreditar: “a consciência feminista é o que vai determinar o que é e o 

que não é para ser crido no texto bíblico”.101 A sugestão é que as mulheres devem 

"examinar um texto e decidir com quais textos elas querem se identificar, quais querem 

contestar e quais querem descartar”.102 As leitoras feministas “resistem ao texto [bíblico] 

ou dão consentimento parcial à autoridade do texto bíblico porque a total aceitação dos 

valores no texto e a identificação com os protagonistas perpetuariam situações opressivas 

em suas comunidades”.103 

As interpretações feministas da Bíblia também são moldadas pela consciência 

 
95  CALDEIRA, Edson. Cresce o número de evangélicas que aderem ao feminismo. Metrópoles. 

Disponível em: <https://bit.ly/2QSSNDL>. Acesso em 13 jan. 2020. 
96  GEBARA, Ivone. A feminist theology of liberation: A Latin American perspective with a view toward 

the future. In: SEGOVIA, Fernando F. (ed.). Toward a new heaven and a newearth: Essays in honor 

of Elisabeth Schüssler Fiorenza. Maryknoll: Orbis Books, 2003. p. 256. 
97  LERNER, Gerda. The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press, 1986. p. 228. 
98  GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 43. 
99  HOGAN, Linda. From Women's Experience to Feminist Theology. Sheffield: Sheffield Academic 

Press, 1995. p. 10. 
100  KWOK, Pui-Lan. Racism and Ethnocentrism in Feminist Biblical Interpretation. In: SCHÜSSLER-

FIORENZA, Elisabeth (ed.). Searching the Scriptures, v. 1, A Feminist Introduction. New York: 

Crossroad, 1993. p. 103. 
101  FARLEY, 1985, p. 44. 
102  CHENEY, Emily. She Can Read: Feminist Reading Strategies for Biblical Narrative. Valley Forge: 

Trinity, 1996. p. 42. 
103  CHENEY, 1996, p. 123. 
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das lutas de classe e raça (a Bíblia é vista como instrumento do racismo).104 Outra 

característica da leitura feminista é encarar a Bíblia apenas como artefato cultural:  

 

Não afirmo que a Bíblia seja um recurso feminista ou um manifesto sexista. 

Esse tipo de suposição pode ser um problema apenas para aqueles que atribuem 

autoridade moral, religiosa ou política a esses textos, exatamente o oposto do 

que me interessa. É a função cultural de um dos documentos míticos e literários 

da nossa cultura que discuto, como um forte exemplo representativo do que a 

língua e a literatura podem fazer com uma cultura, especificamente com sua 

articulação de gênero.105 

 

Recusando-se a ver a Bíblia como um livro inspirado e autoritativo, Alicia 

Ostriker sugere uma hermenêutica da indeterminação, que vê a Bíblia como um 

amontoado de textos contraditórios sem nenhuma meta-narrativa como moldura.106 

Outras teólogas feministas sugerem que é completamente impossível para uma mulher 

ler um texto patriarcal como a Bíblia.107 

 

3.1 Avaliação teológica 

Nenhuma das opções de leitura feminista da Bíblia108 parece servir para um 

cristão que crê na inspiração e na autoridade das Escrituras. Aqui temos um abismo 

fundamental: cristãos bíblicos entendem que a Bíblia é a Palavra inspirada de Deus, 

testemunho da graça e da salvação oferecidas por Deus em Jesus Cristo, e não lerão as 

Escrituras com o grau de ceticismo e suspeita que as feministas exigem. Além disso, ler 

a Bíblia através da própria consciência feminista e da experiência da opressão das 

mulheres debaixo do patriarcado coloca a Bíblia numa posição de submissão à teologia 

feminista. 

O cristão bíblico vê a Bíblia como Jesus via as Escrituras de seu tempo: “Toda 

a maneira de viver de Jesus foi humana, até mesmo na plena confiança que depositava 

nas Escrituras do AT como a revelada Palavra de Deus”.109 Os profetas, apóstolos e o 

 
104  Delores Williams denomina isso de "hermenêutica da sobrevivência" (WILLIAMS, Delores. Sisters in 

the Wilderness: The Challenge of Womanist God-Talk. Maryknoll: Orbis Books, 2013). 
105  BAL, Mieke. Lethal Love: Literary Feminist Readings of Biblical Love Stories. Bloomington: Indiana 

University Press, 1987. 
106  OSTRIKER, Alicia Suskin. Feminist Revision and the Bible. Oxford: Blackwell, 1993. p. 86. 
107  Por exemplo, DURBER, Susan. The Female Reader of the Parables of the Lost. Journal for the Study 

of the New Testament, v. 45, (p. 59-78), 1992. Disponível em: <https://bit.ly/2TfJ4ZI>. Acesso em: 

07 jan. 2020. 
108  Para uma apresentação panorâmica da hermenêutica feminista, ver UPTON, Bridget Gilfillan. Feminist 

theology as biblical hermeneutics. In: PARSONS, Susan Frank (ed.). The Cambridge Companion to 

Feminist Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. (p. 97-113). 
109  DEDEREN, 2011, p. 184. 
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próprio Jesus aceitavam a Bíblia como “a fidedigna e autorizada Palavra de Deus, 

comunicada pelo Espírito Santo em linguagem humana”,110 como se pode ver, por 

exemplo, em Dn 9:2; Mt 4:4; Mc 7:13 e Hb 4:12.111 Após a ressurreição, antes de ascender 

ao Céu, “Jesus se ocupou com a exposição da Escritura (Lc 24:25-27, 44, 45)”.112 E os 

primeiros cristãos acolheram as palavras de Paulo: “não como palavra de homens, e sim 

como, em verdade é, a palavra de Deus” (1Ts 2:13). 

A experiência de opressão das mulheres (ou qualquer outra experiência, 

individual ou coletiva) não pode ter maior autoridade que as Escrituras, mas deve ser 

submetida à Palavra:  

a consciência, a razão, os sentimentos e as experiências místicas ou religiosas 

se encontram subordinadas à autoridade das Escrituras. Essas coisas podem ter 

um valor legítimo dentro de sua área de competência, mas devem ser 

constantemente avaliadas pelo minucioso exame da Palavra de Deus.113 

 

De acordo com Pedro, a Bíblia não é uma invenção meramente humana: “Antes 

de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação 

pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da 

parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo” (2Pe 1:20-21 NVI). Então, considerar a 

Bíblia apenas como literatura que registra a memória de um povo é um problema, porque:  

 

Se a Bíblia for percebida apenas como uma coleção de testemunhos humanos, 

ou se a sua autoridade depende, de alguma forma, do modo como a pessoa se 

sente ou das emoções que manifesta, então a autoridade da Palavra é 

grandemente enfraquecida, senão completamente destruída.114 

 

No caso dos adventistas do sétimo dia, “[d]esde as suas primeiras publicações, 

[ele] afirmaram aceitar a Bíblia como a inspirada Palavra de Deus”.115 A primeira crença 

fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) afirma que 

 

As Escrituras Sagradas As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo 

Testamentos, são a Palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os 

autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. 

Nesta Palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para 

a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta 

de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da 

experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos 

de Deus na história (Sl 119:105; Pv 30:5, 6; Is 8:20; Jo 17:17; 1Ts 2:13; 2Tm 

 
110  BEMMELEN, Peter M. van. Revelação e inspiração. In: DEDEREN, 2011, p. 26. 
111  BEMMELEN, 2011, p. 36. 
112  DEDEREN, 2011, p. 185. 
113  BEMMELEN, 2011, p. 49. 
114  GRELLMANN, Hélio L. (trad.). Nisto Cremos [livro eletrônico]: as 28 crenças fundamentais da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2017. p. 24-25. 
115 DEDEREN, 2011, p. 60. 
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3:16, 17; Hb 4:12; 2Pe 1:20, 21).116 (grifo nosso) 

 

Assim, aceitar a visão da teologia feminista sobre a Bíblia representaria um 

inevitável abandono dessa crença fundamental. A ideia feminista de submeter a Bíblia a 

uma “hermenêutica da suspeita” inverte a hierarquia de autoridade entre Deus e a 

humanidade: 

 

As verdades bíblicas são a norma pela qual todas as demais ideias devem ser 

provadas. Através dos séculos, as mentes finitas têm tentado julgar a Palavra 

de Deus de acordo com os seus padrões humanos, o que se assemelha a uma 

fita métrica que pretende medir as estrelas. A Bíblia não se encontra sujeita aos 

padrões humanos. Ela é superior a toda a sabedoria e literatura humana. Em 

vez de julgar a Bíblia, todas as pessoas serão por ela julgadas, uma vez que ela 

é o padrão de caráter e teste de toda a experiência e pensamento do homem.117 

 

Ao contrário da proposta feminista de julgar e escolher em que parte da Bíblia 

acreditar, Ellen White adverte que essas são “opiniões que não têm o apoio do Espírito 

nem da Palavra de Deus”, e que, “quando homens, rodeados de fraquezas humanas, [...] 

empreendem acusar publicamente a Palavra de Deus, e lavrar sentença sobre o que é 

divino e o que é humano, estão eles trabalhando sem o conselho de Deus”.118 Ela é 

fortemente contrária à sugestão de escolher em que partes da Bíblia crer: “seres finitos, 

com sua visão estreita e curta, julgam-se competentes para criticar as Escrituras, dizendo: 

‘Esta passagem é necessária, e aquela outra não é necessária, nem é inspirada’”.119 

White incentiva os cristãos a deixar que a Palavra de Deus “permaneça 

exatamente tal qual é. Que nenhuma sabedoria humana presuma diminuir a força de uma 

só declaração das Escrituras. [...] Em nome de meu Senhor eu vos ordeno: ‘Tira os teus 

sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa’. Êxodo 3:5”.120 

  

 
116  SALES, Ranieri (trad.). Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tatuí: Casa Publicadora 

Brasileira, 2016. p. 166. 
117  GRELLMANN, 2017, p. 25. 
118  WHITE, Ellen G. Testemunhos para a igreja, v. 5. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004. p. 709. 
119  WHITE, 2004, p. 709. 
120  WHITE, 2004, p. 711. 
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4. A teologia feminista e a doutrina do pecado 
A leitura feminista da Bíblia afeta a doutrina do pecado, de modo que a história 

da Queda é traduzida em termos de “Queda no patriarcado”, e o pecado das mulheres é 

abstraído e distinguido do pecado dos homens. Há uma admitida reconstrução dessa 

doutrina.121 

O tradicional foco no orgulho como uma das origens do pecado refletiria apenas 

a experiência masculina, e não a feminina. Em outras palavras, se a Queda teve algo a ver 

com o orgulho, esse foi o pecado do homem, não da mulher, pois as mulheres são muito 

mais propensas à “trivialidade, distração e difusão; falta de um centro ou foco 

organizador; dependência dos outros pela autodefinição; tolerância às custas dos padrões 

de excelência [...] em suma, subdesenvolvimento ou negação do Eu”.122  

A proposta é que a interpretação da Bíblia seja diferente para os dois sexos. Para 

Mary Daly, o pecado das mulheres é: a paralisia psicológica, o antifeminismo feminino, 

a falsa humildade, a dependência emocional e a falta de criatividade.123 

Mulheres precisariam, nessa visão de pecado, ser encorajadas a afirmarem o 

“eu”, a se afirmarem como indivíduos – o que poderia ser entendido como orgulho ou 

egocentrismo na visão cristã tradicional- em vez de desencorajadas, pois “o dilema 

especificamente feminino é, de fato, precisamente o oposto do masculino”.124  

Outra reconstrução feminista da doutrina do pecado consiste em igualar a 

narrativa da Queda em Gênesis 3 à ascensão do patriarcado.125 O pecado como “mal” é 

definido como estruturas sistêmicas ou padrões de opressão na vida econômica, política 

e social, e o pecado como atitude é definido como atos de indivíduos responsáveis que 

criam ou reforçam essas estruturas de opressão.126 

Assim, a redenção também é redefinida como sendo a superação do patriarcado. 

A esperança de redenção humana estaria no feminismo, nas palavras de Lerner: 

 

O sistema de patriarcado é uma construção histórica; tem um começo; [e] isso 

terá um fim. Parece que seu tempo está quase acabando - ele não atende mais 

 
121 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 32. 
122 GOLDSTEIN, Valerie Saiving. The Human Situation: A Feminine View. The Journal of Religion, v. 

40, n. 2, (p. 100-112), 1960. p. 109. Disponível em: <https://bit.ly/35Odjte>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
123 DALY, Mary. Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation. Boston: Beacon, 

1973. p. 49-55. 
124 GOLDSTEIN, 1960, p. 109. 
125 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 34. 
126 ENGEL, Mary Potter. Evil, Sin, and Violation of the Vulnerable. In: THISTLETHWAITE, Susan 

Brooks; ENGEL, Mary Potter (eds.). Lift Every Voice: Constructing Christian Theologies from the 

Underside. San Francisco: Harper & Row, 1990. p. 155. 
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às necessidades de homens ou mulheres e, em sua ligação inextricável ao 

militarismo, hierarquia e racismo, ameaça a própria existência da vida na 

Terra. [...] Uma visão feminista do mundo permitirá que homens e mulheres 

libertem suas mentes do pensamento e prática patriarcais e, finalmente, 

construam um mundo livre de domínio e hierarquia, um mundo 

verdadeiramente humano.127 

 

4.1 Avaliação teológica 

Substituir a doutrina Bíblia do pecado por uma versão que vê a Queda como 

“queda no patriarcado” é uma das consequências de colocar a teoria do patriarcado acima 

das Escrituras. A universalidade do pecado, atingindo igualmente mulheres e homens, é 

claramente exposta nas Escrituras:  

 

“À tua vista não há justo nenhum vivente” (Sl 143:2; cf. 14:3). “Pois não há 

homem que não peque” (1Rs 8:46). Salomão acrescentou: “Quem pode dizer: 

Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado?” (Pv 20:9). “Não há 

homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque” (Ec 7:20). O Novo 

Testamento é igualmente claro ao declarar que “todos pecaram e carecem da 

glória de Deus” (Rm 3:23) e que “se dissermos que não temos pecado nenhum, 

a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós” (1Jo 1:8).128 

 

Como afirma a crença fundamental da IASD sobre a natureza da humanidade: 

“[s]eus descendentes [mulheres e homens] partilham dessa natureza caída e de suas 

consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal”.129 Todos são igualmente 

“por natureza, filhos da ira” (Ef 2:3; cf. 5:6), e mulheres e homens estão igualmente 

sujeitos à morte, pois “o salário do pecado é a morte” (Rm 6:23). 

Igualar mulheres e homens na Criação e separá-los na Queda não faz justiça ao 

conteúdo bíblico (Gn 1:26-28; 2:7, 15; 3). O sexismo pode ser corretamente apresentado 

como uma das consequências do pecado (“Seu desejo será para o seu marido, e ele a 

dominará” [Gn 3:16 NVI]), mas não explica a origem do pecado no mundo. Homens e 

mulheres são igualmente pecadores e em condição de decadência moral. Uma das 

consequências do pecado é que ele “envenenou a relação entre os membros da 

comunidade humana”.130 

Ao sugerir que as mulheres não precisam de autonegação e sim de afirmação, a 

teologia feminista atinge diretamente um ensino central de Jesus Cristo: “Se alguém 

quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me” (Mt 16:24 NVI). 

 
127 LERNER, 1986, p. 229. 
128 GRELLMANN, 2017, p. 112-113. 
129 SALES, 2016, p. 168. 
130 FOWLER, John. Pecado. In: DEDEREN, 2011, p. 267. 
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Na experiência cristã, “a morte do eu não é uma opção, mas uma necessidade”.131 Como 

afirmou Dietrich Bonhoeffer: “quando Cristo chama um homem, ele o desafia a vir e a 

morrer”.132 

Todo o ensino cristão a respeito do egocentrismo, da autopreservação e da 

autonomia absoluta - ilustrado por Jesus em muitas atitudes, como na ordenança do lava-

pés – é aplicável igualmente a mulheres e homens. Mulheres também precisam negar o 

“eu”.133 Assim, o chamado de Jesus é o chamado para “continuamente negar ao eu o 

persistente desejo de ser o seu próprio salvador e aderir plenamente ao Homem da cruz, 

para que a nossa “fé não se [apoie] em sabedoria humana, e sim no poder de Deus” (1Co 

2:5)”.134 

A doutrina bíblica da Queda enfatiza o orgulho, e a desobediência. A 

desobediência coloca o eu em primeiro lugar. Por outro lado, a doutrina da salvação - a 

reversão da Queda - leva o ser humano a considerar a obediência a Deus e o serviço 

abnegado pelo próximo objetivo principal de sua ação (Jo 14:15; lCo 13). Pecado “é a 

transgressão da Lei” (1Jo 3:4 NVI), e a nova vida cristã caracteriza-se pela obediência a 

Deus: “[s]e me amais, guardareis os meus mandamentos” (Jo 14:15), porque o amor tem 

prazer em obedecer (Dt 6:4-6; 30:16; Sl 40:8; G1 5:14; 1Jo 5:3). 

Uma visão distorcida do pecado pode levar a uma visão distorcida da doutrina 

da salvação, pois, biblicamente, mulheres e homens são salvos pela mesma graça: “por 

meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus, e libertados do 

domínio do pecado”.135 A redenção escatológica feminista é bem diferente da doutrina da 

redenção cristã. Ao substituir a Queda pelo surgimento do patriarcado, a Redenção é 

substituída pela igualdade/equidade trazida pela cultura feminista. A redenção do 

patriarcado será provocada “por forças culturais e políticas. O próprio feminismo se torna 

assim o redentor da cultura patriarcal e, de fato, da ‘própria existência da vida na 

Terra’”.136 Esse é um ensino irreconciliável com a doutrina cristã.  

 
131 GRELLMANN, 2017, p. 170. 
132 BONHOEFFER, Dietrich. The Cost of Discipleship. New York: Collier/MacMillan, 1959. p. 99. 
133 Sobre a importância de negar o “eu”, ver KELLER, Timothy. Ego transformado: a humildade que 

brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. São Paulo: Vida Nova, 2014. 
134 GRELLMANN, 2017, p. 170. 
135 SALES, 2016, p. 169. 
136 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 36. 



 

 
 

25 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

5. A crítica feminista ao casamento 
É verdade que algumas publicações feministas populares defendem um modelo 

de “casamento feminista”,137 em vez de simplesmente falar contra o casamento. Mas, em 

geral, as visões feministas do casamento são negativas. É bem popular a frase “uma 

mulher precisa de um homem como o peixe precisa de uma bicicleta”.138 

O Dicionário Crítico do Feminismo afirma que a dedicação da mulher à família 

é garantida “pela exploração econômica da mulher pelo homem e se apoia na instituição 

do casamento. Ela é objeto do modo de produção doméstica, que constitui a base 

econômica do patriarcado”.139 

Andrea Dworkin vê o estupro como a origem do casamento:  

 

O casamento como uma instituição desenvolvida a partir do estupro como uma 

prática. O estupro, originalmente definido como sequestro, tornou-se 

casamento pelo aprisionamento. O casamento significava que a apropriação 

deveria se estender no tempo, para ser não apenas uso, mas posse ou 

propriedade.140 

 

Na opinião de Dworkin, “[c]om poucas exceções, uma mulher casada não pode 

ser estuprada pelo marido, pois o estupro é legalmente definido, porque o casamento 

significa que o marido tem um direito legal ao acesso ao coito”.141 Dworkin acusa a Bíblia 

de sancionar o estupro: “o estupro é o primeiro modelo de casamento. Como tal, é 

sancionado pela Bíblia [...]”.142 De fato, infelizmente é possível haver violência, abuso e 

estupro no casamento, mas essa não pode ser uma definição cristã de casamento. 

Casamento não é isso. A violência e o abuso são sérios desvios dos propósitos 

divinamente estabelecidos para o casamento. 

Para Simone de Beauvoir, o casamento é tão prejudicial para a mulher que a 

situação merecia uma intervenção legal, pois o casamento “faz delas [as mulheres] 

‘fêmeas de louva-a-deus’, ‘sanguessugas’, ‘megeras’”, e a situação mudaria “[...] 

proibindo que o casamento seja para a mulher uma ‘carreira’”.143 

 
137 S MODA. É possível organizar um casamento feminista? El País. 11 jul. 2016. Disponível em: 

<https://bit.ly/2Nn2XdI>. Acesso em 10 jan. 2020. 
138 Frase de Irina Dunn, popularizada por Gloria Steinem. Irina Dunn compôs a frase em 1970, 

parafraseando uma frase que dizia: “O homem precisa de Deus como o peixe precisa de uma bicicleta”. 

Informação disponível em: <https://bit.ly/35PTsK4>. Acesso em 02 jan. 2020. 
139 HIRATA, Helena; LABORIE, Françoise; LE DOARÉ, Hélène; SENOTIE, Danièle (orgs.). Dicionário 

Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora UNESP, 2009. p. 97. 
140 DWORKIN, Andrea. Pornography. New York: Plume, 1981 (1981b). p. 19-20. 
141 DWORKIN, 1981b, p. 102. 
142 DWORKIN, 1981a, p. 31 (cf. p. 28). 
143 BEAUVOIR, v. 2, 2009, p. 220. 
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Apesar de afirmar que “o casamento está no mesmo estado que a Igreja: ambos 

estão se tornando funcionalmente defuntos”,144 Shulamith Firestone se lamentava e se 

perguntava por que “a instituição do casamento continua a prosperar”, “como uma 

instituição vital”?145 Para ela, é necessário corrigir a biologia feminina: 

 

o casamento, em sua própria definição, nunca será capaz de atender às 

necessidades de seus participantes, pois foi organizado em torno de, e reforça, 

uma condição biológica fundamentalmente opressiva que só agora temos a 

habilidade de corrigir. Enquanto tivermos a instituição [casamento], teremos 

as condições opressivas embutidas nela. Precisamos começar a conversar sobre 

novas alternativas que satisfarão as necessidades emocionais e psicológicas 

que o casamento, por mais arcaico que seja, ainda satisfaz, mas que as satisfará 

melhor.146 

 

Nem todas as vertentes feministas suportam a existência do casamento. Mesmo 

as recentes propostas de remodelar o casamento como “casamento feminista” têm 

recebido fortes críticas, especialmente do feminismo radical, que reclama:  

 

Em vez de resistência, agora temos atividades que antes eram consideradas 

arquétipos do status de subordinação das mulheres sendo apresentadas como 

escolhas pessoais libertadoras. Assédio sexual foi repaginado como uma 

brincadeira inofensiva que mulheres podem aproveitar. Casamento foi 

reconstruído em um ato de amor feminista.147 

 

A visão negativa feminista do casamento é tal que Marilyn Frye sugere que 

feministas se recusem a se casar, e nem apoiem ou sequer testemunhem os casamentos de 

outras pessoas.148 Há uma “escravidão doméstica envolvida no casamento”.149 O ataque 

ao casamento não se trata de uma posição minoritária entre os feminismos, seja para 

modificá-lo radicalmente ou até mesmo para abolí-lo: “Como o casamento constitui 

escravidão para as mulheres, fica claro que o Movimento das Mulheres deve se concentrar 

em atacar essa instituição. A liberdade das mulheres não pode ser conquistada sem a 

abolição do casamento”.150 

Meagan Tyler rejeita o casamento (inclusive o casamento gay e os chamados 

 
144 FIRESTONE, Shulamith. The Dialectic of Sex: the Case for Feminist Revolution. New York: Farrar, 

Straus and Giroux, 2003. p. 238. 
145 FIRESTONE, 2003, p. 241. 
146 FIRESTONE, 2003, p. 241. 
147 KIRALY, Miranda; TYLER, Meagan. Introduction. In: KIRALY, Miranda; TYLER, Meagan (eds.). 

Freedom Fallacy: the limits of liberal feminism. Ballarat: Connor Court Publishing, 2015. p. xiii. 
148 FRYE, Marilyn. Willful Virgin: Essays in Feminism, 1976-1992. Freedom: Crossing Press,1992. p. 

135. 
149 BRYSON, 2003, p. 10. 
150 CRONAN, Sheila. Marriage. In: KOEDT, Anne; LEVINE, Ellen; RAPONE, Anita (eds.). Radical 

Feminism. New York: Quadrangle Books, 1973. (p. 213-221) p. 219. 



 

 
 

27 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

“casamentos feministas”) dizendo que seria melhor “trabalhar pela sua abolição”, e que 

“optar por não participar do casamento seria um caminho mais rápido para o progresso, 

pois apenas a morte do casamento pode trazer a esperança de uma igualdade mais genuína 

para todos”.151 

 

5.1 Avaliação teológica 

Um cristão feminista terá dificuldades para manter as visões feministas do 

casamento como fruto e instrumento do patriarcado e, ao mesmo tempo, afirmar que 

“[d]esde a criação foi o casamento constituído por Deus como uma ordenança divina”.152 

Casamento e família são assuntos prioritários na Bíblia: sete dos dez mandamentos fazem 

referência às funções do casamento.153 O casamento deve ser “honrado por todos” (Hb 

13:4), quer sejam casados ou solteiros, mulheres ou homens. 

Biblicamente, o casamento não é uma instituição desenvolvida a partir do 

estupro e aprisionamento, mas uma invenção divina (Gn 2:18-25). Jesus descreve o 

casamento como uma ação divina: “o que Deus ajuntou” (Mt 19:6). “O sábado e o 

matrimônio representam dois dons concedidos originalmente por Deus à família humana. 

Foram destinados a produzir a alegria do repouso e dos familiares, independentes do 

tempo, lugar e cultura”.154 A Bíblia compara o relacionamento entre Jesus e sua igreja 

com o casamento (Ef 5:22-33; 2Co 11:2; Ap 19:7). 

A crítica feminista ao casamento afeta as Escrituras, citando exemplos de 

opressões praticadas no Antigo Testamento. Mas é preciso lembrar que o casamento foi 

instituído antes do pecado, no Gênesis, e:  

 

[...] as estruturas familiares da época da Bíblia eram muitas vezes distorções 

do plano original de Deus, não podemos tomar todas as famílias bíblicas como 

modelo. É necessário estabelecer diferenças entre os absolutos da intenção 

divina e as acomodações relativas desenvolvidas após o pecado.155 

 

 
151 TYLER, Meagan. Saying ‘I don’t’: moving beyond marriage. In: KIRALY; TYLER, 2015, p. 198. 
152 WHITE, Ellen G. Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Tatuí: Casa Publicadora 

Brasileira, 2005. p. 159. 
153 “Estes mandamentos são: o número 2, que relaciona as ações dos pais à prosperidade dos filhos; o 

número 4, que direciona a família para obedecer ao sábado; o número 5, que ordena aos filhos 

respeitarem os pais; e o número 10, que proíbe cobiçar qualquer coisa que pertença à família do outro. 

Três dos seis mandamentos restantes, embora não nomeiem especificamente os membros da família, 

fornecem orientação explícita sobre relações familiares. O número 7 proíbe o adultério, o número 8 fala 

contra o furto e o número 9 proíbe dar informações falsas sobre o próximo.” (ROCK, Calvin B. 

Casamento e família. In: DEDEREN, 2011. p. 803). 
154 GRELLMANN, 2017, p. 361. 
155 ROCK, 2011, p. 803. 



 

 
 

28 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

A doutrina bíblica do pecado explica a distorção do casamento. As 

manifestações de violência, egoísmo, rivalidade, imoralidade e crueldade em alguns 

casamentos não fazem parte do plano original de Deus, como Jesus disse: “Não foi assim 

desde o princípio” (Mt 19:8). A crítica feminista ao casamento tende a confundir o ideal 

divino na criação com tais manifestações pecaminosas, e rejeita ambos. 

A feminista pioneira Elizabeth Cady Stanton, que era casada, via o casamento 

como “uma forma de prostituição não remunerada”.156 A crítica era à disposição legal do 

casamento. É preciso separar a instituição sagrada, divinamente estabelecida das regras e 

costumes que a sociedade cria em torno dela. O que a sociedade chama culturalmente de 

casamento nem sempre reflete os ideais bíblico-cristãos. A crítica deve ter endereço certo, 

pois, se não, uma discussão jurídica e legal pode gerar indevidas afirmações teológicas. 

No casamento bíblico, a mulher deve ser alvo do respeito do marido e ter garantida sua 

posição como parceira igual. 

A denúncia feita por William Blackstone, em 1765 (antes do feminismo, 

portanto), de que, no casamento, “a própria existência legal da esposa é suspensa [...] ou 

pelo menos é incorporada e consolidada na do marido”157 era justa e verdadeira. 

Casamentos podem se tornar infelizes, violentos e perigosos. Dessa forma, essa denúncia 

não é uma invenção ou uma exclusividade feminista.  

Ellen G. White, já no século XIX, denunciava que havia problemas no 

casamento, especialmente a violência:  

 

A relação matrimonial é santa, mas neste século degenerado encobre violências 

de toda espécie. Dela se tem abusado e ela tem-se tornado um crime que agora 

constitui um dos sinais dos últimos dias, tal como nos dias anteriores ao dilúvio 

o casamento, tratado como o foi, tornara-se então um crime.158 

 

A postura de Ellen White é clara: ela reconhece que há problemas no casamento, 

mas não o rejeita como instituição divina e aponta para a sua regeneração:  

 

Jesus apontou a Seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi 

ordenada na criação. ... Então tiveram origem o casamento e o sábado, 

instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, 

ao unir o Criador as mãos do santo par em matrimônio, ... enunciou a lei do 

matrimônio para todos os filhos de Adão, até ao fim do tempo. Aquilo que o 

próprio Pai Eterno declarou bom, era a lei da mais elevada bênção e 

desenvolvimento para o homem. Como todas as outras boas dádivas de Deus 

 
156 BRYSON, 2003, p. 36. 
157 BLACKSTONE, William. Commentaries on the Laws of England. Vol. 1. London: Clarendon Press, 

1765. p. 442-445. Disponível em: <https://bit.ly/2sk5Vbl>. Acesso em 06 jan. 2020. 
158 WHITE, Ellen G. O Lar Adventista. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1996. p. 121. 
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concedidas para a conservação da humanidade, o casamento foi pervertido pelo 

pecado; mas é o desígnio do evangelho restituir-lhe a pureza e a beleza.159 

 

As denúncias das opressões a que as mulheres eram/são submetidas não são 

exclusividade de feministas e revolucionárias. A historiografia feminista costuma fazer 

recortes históricos, exaltando o papel de mulheres feministas e revolucionárias e omitindo 

ou diminuindo a importância de mulheres abertamente cristãs na defesa dos direitos 

femininos. É falsa a impressão que a literatura feminista dá de que mulheres cristãs 

teologicamente conservadoras e não-revolucionárias não denunciaram as atrocidades 

cometidas contra mulheres na história. 

Numa época em que casamentos arranjados ainda podiam acontecer, Ellen 

White negava a possibilidade de “casar-se com uma pessoa a quem não ame. Isto seria 

pecado”.160 Ellen White reprova a mulher que “sujeita o corpo e a mente ao domínio do 

marido, sendo passiva diante da vontade dele em tudo, sacrificando sua consciência, 

dignidade e mesmo personalidade”.161 Para ela, a “mulher deve ocupar a posição que 

Deus originariamente lhe designou, de igualdade com o marido”.162 

A Bíblia ensina a submissão mútua no casamento (Ef 5:21-22), e a liderança do 

homem no casamento não significa a superioridade masculina: “Esse conceito elimina a 

possibilidade de que, pela ordem da criação, Deus tenha destinado um sexo para mandar 

em outro”.163 Há diferenças de papéis e áreas de autoridade, mas estas “não apoiam nem 

a concepção tradicional de dominância masculina, nem a ambiguidade de papéis 

promovida por alguns em tempos recentes”.164 A igualdade essencial entre mulheres e 

homens foi afetada pelo pecado, e se perdeu em muitas sociedades antigas e modernas. 

Mas Cristo e Paulo “contrariam essas concepções e elevam a mulher ao nível de igualdade 

que lhe foi transmitido na criação”.165 

Em plena era vitoriana, Ellen White defendia que “[a] esposa e mãe não deve 

sacrificar sua força e permitir fiquem adormecidas suas faculdades, dependendo 

inteiramente do esposo. Sua individualidade não pode imergir na dele. Ela deve sentir que 

é igual ao marido [...]”.166 Seu conselho aos casais era: “Nem o marido nem a esposa 

 
159 WHITE, Ellen G. O maior discurso de Cristo. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2008. p. 63-64. 
160 WHITE, Ellen G. Conselhos para a igreja. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007. p. 115. 
161 WHITE, 2005, p. 112 
162 WHITE, Ellen G. Ser mãe, o que é? Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1995. p. 5. 
163 ROCK, 2011, p. 812. 
164 ROCK, 2011, p. 812. 
165 ROCK, 2011, p. 812. 
166 WHITE, 1995, p. 6. 
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devem tentar exercer controle arbitrário um sobre o outro. Não tentem impor um ao outro 

os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo”.167 

A anulação da individualidade da mulher no casamento, uma frequente alegação 

feminista, também foi denunciada e combatida por Ellen White: “Nem o marido nem a 

esposa deve imergir sua individualidade na do outro”.168 Antes de decidir se casar, uma 

mulher deveria se perguntar: “Ser-lhe-á permitido, a ela, conservar sua individualidade, 

ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido?”169 A mulher “deve 

lembrar que seu casamento não destrói sua individualidade”.170 

No século XIX, Ellen White já defendia que a mulher casada deveria se 

desenvolver e viver em igualdade com o marido: “A mulher, se aproveita sabiamente seu 

tempo e suas faculdades, buscando de Deus sabedoria e força, pode estar em igualdade 

com o marido [...] nem por isso perder qualquer de suas graças ou modéstia femininas”.171 

 

Por que não há de a mulher cultivar o intelecto? Por que não há de responder 

ao propósito de Deus em sua vida? Por que não compreender as próprias 

faculdades, e sentir que elas são dadas por Deus, procurando fazer uso delas 

da mais ampla maneira, fazendo o bem aos outros, promovendo o progresso 

da obra de reforma, da verdade e da verdadeira piedade no mundo? Satanás 

sabe que as mulheres têm um poder de influência para o bem ou para o mal; 

por isso procura alistá-las na sua causa”.172 

 

Ellen White reclama dos que “parecem considerar inteiramente facultativo a sua 

filha estar ou não preparada para ser independente e manter-se a si mesma”. Não é 

facultativo. As meninas deveriam receber “ensinamento prático quanto a ganhar o seu 

pão de cada dia”.173 A mulher que foi  

 

ensinada a cuidar de si mesma está também capacitada a cuidar de outros. 

Jamais será ela um traste na família ou na sociedade. Quando a sorte mudar, 

haverá para ela um lugar onde ela possa ganhar a vida honestamente e assistir 

os que dela dependem. A mulher deve ser instruída em alguns misteres que lhe 

permitam ganhar a subsistência se necessário.174 

 

Por outro lado, Ellen White recomenda que as meninas deveriam “aprender 

atividades domésticas”, “tudo quanto seja mister para uma dona-de-casa”. Dessa forma, 

 
167  WHITE, Ellen G. Filhas de Deus: mensagens especiais para as mulheres. Tatuí: Casa Publicadora 

Brasileira, 2009. p. 145. 
168 WHITE, Ellen G. A ciência do bom viver. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2001. p. 361. 
169 WHITE, 2007, p. 116. 
170 WHITE, 1996, p. 351. 
171 WHITE, 2009, p. 119. 
172 WHITE, 2009, p. 119. 
173 WHITE, 1996, 91. 
174 WHITE, 1996, 91. 
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ela estaria “preparada para qualquer emergência; ela é, de certo modo, senhora das 

circunstâncias”.175 

Parece haver alguns pontos em comum entre o discurso cristão de Ellen White e 

o discurso feminista. Porém, a diferença fundamental entre os discursos é que, na ótica 

de White, em vez de escravidão ou um subproduto do patriarcado opressor, “[i]nstituído 

por Deus, o casamento é uma ordenança sagrada”,176 “é uma bênção”,177 “uma ordenação 

de Deus, e deve ser olhado com a maior solenidade”,178 algo que “influenciará e afetará 

vossa vida tanto neste mundo como no por vir”.179 

Além disso, alguns discursos feministas também tendem a ser negativos a 

respeito da monogamia, que “trabalhou lado a lado com o patriarcado durante grande 

parte da história”.180 Shulamith Firestone afirma que “[...] o autoritarismo, a exploração 

e a repressão sexual se originaram na monogamia”.181 Por isso, faz parte do discurso 

feminista contemporâneo o apoio aos relacionamentos não-monogâmicos ou 

poliamorosos. Como reconhece a ativista feminista e poliamorosa Angi Becker Stevens: 

“o poliamor moderno tem muitas raízes feministas”.182 

Apesar de criticarem a instituição da monogamia compulsória, não é verdade 

que todas as feministas defendam o fim das relações monogâmicas, ou a rejeição da 

heterossexualidade. Mas é verdade que, por causa da liberação sexual, têm uma visão 

positiva das relações homossexuais, não monogâmicas e poliamorosas, e as vejam como 

benéficas e até moralmente corretas. 

Ao criar Adão e Eva, Deus uniu ambos em matrimônio (Gn 2:21-24), e tanto 

Jesus (Mt 19:5; Mc 10:7) como Paulo (Ef 5:31) repetem como normativa a descrição do 

casamento heterossexual monogâmico.183 Além disso, a satisfação sexual “só encontra 

 
175 WHITE, 1996, 91. 
176 WHITE, 2007, p. 118. 
177 WHITE, Ellen G. Carta a jovens namorados. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2001 (2001b). p. 13 
178 WHITE, 2007, p. 129. 
179 WHITE, 2007, p. 115. 
180 STEVENS, Angi Becker. Should Feminists Be Critical of Compulsory Monogamy? 08 jun. 2013 

Disponível em: <https://bit.ly/3a6mCIi>. Acesso em 02 jan. 2020. Versão em português disponível em: 

<https://bit.ly/35NJLMy>. Acesso em 13 jan. 2020. 
181 FIRESTONE, 2003, p. 82. 
182 STEVENS, 2013. 
183 A poligamia, inaugurada por Lameque (Gn 4:19), não faz parte do plano original de Deus, e é descrita 

“como um ato de obstinação dos seres criados. Deus a tolerou, mas essa não era a vontade dEle para o 

bem-estar dos seres humanos. Os problemas conjugais de Abraão com Agar (16:1-6), as calamidades 

espirituais que sobrevieram a Salomão por meio de suas esposas (lRs 11:1-4) e os resultados amargos 

do harém de Davi são lembretes incisivos das consequências desse desvio da vontade de Deus” (ROCK, 

2011, p. 808). 
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sua expressão legítima dentro dos limites do casamento. Esse arranjo foi expresso tanto 

nos tempos do AT quanto do NT por determinações específicas contra a fornicação e o 

adultério (Êx 20:14; Pv 6:24-32; Mt 5:27- 30; Ap 22:14, 15)”.184 Portanto, um cristão 

feminista teria que lidar com essa discrepância entre o ensino bíblico e os discursos 

feministas. 

 

  

 
184 ROCK, 2011, p. 806. 
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6. A crítica feminista à família 
Apesar do discurso feminista contemporâneo ser “[o] movimento feminista é 

pró-família”,185 a abolição da família é abertamente defendida a partir da Segunda Onda 

do feminismo.186 Simone de Beauvoir não deixou dúvidas quanto a sua posição: 

“enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto materno não 

tiverem sido destruídos, as mulheres ainda serão oprimidas”.187 Provavelmente, ela 

compartilhava da opinião de seu amante, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que 

“uma família é uma verdadeira pilha de merda”.188 

Uma das propostas mais controversas é a de Shulamith Firestone, que via a 

família biológica como instituição baseada no poder e nas repressões sexuais 

(“especialmente intensas na família nuclear patriarcal”), que eram “destrutivas e onerosas 

para a psique individual”.189 Para ela, “[e]m todas as sociedades até o momento, existe 

alguma forma de família biológica e, portanto, sempre houve opressão de mulheres e 

crianças em graus variados”.190 

Firestone acreditava que a família como a conhecemos deveria ser 

completamente extinta para que as mulheres, e as crianças, pudessem gozar da plena 

libertação das amarras paternalistas e exploradoras que existem por meio do sexo. Para 

isso, propôs uma alternativa a ser implantada após o fim da estrutura familiar. O modelo 

de comunidade criado por ela se chamaria household, no qual pessoas de todas as idades 

participariam por meio de um contrato e nela permaneceriam enquanto quisessem.  

A sociedade feminista sonhada por Firestone representaria a “liberdade sexual 

de todas as mulheres e crianças. Agora eles podem fazer o que quiserem sexualmente”.191 

Na household, se uma criança “escolher relacionar-se sexualmente com adultos, mesmo 

que escolha sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para que se rejeitassem 

seus avanços sexuais, porque o tabu do incesto teria perdido sua função”.192 

 
185  HOOKS, 2018, p. 93. 
186  Ver, por exemplo, o texto A abolição da família e a libertação da mulher, disponível em: 

<https://bit.ly/2RaP8zW>. Acesso em 06 jan. 2020. 
187  BEAUVOIR, Simone de; FRIEDAN, Betty. Sex, Society and the Female Dilemma: a Dialogue Between 

Simone de Beauvoir and Betty Friedan. Saturday Review, (p. 12-21), 14 de junho de 1975. p. 20. 

Disponível em: <https://bit.ly/2NnOrSI>. Acesso em 13 jan. 2020. 
188 “A family is a real pile of shit” (SARTRE, Jean-Paul. Witness to my life: the letters of Jean-Paul Sartre 

to Simone de Beauvoir, 1926-1939. New York: Scribner's, 1992. p. 44). 
189 FIRESTONE, 2003, p. 81. 
190 FIRESTONE, 2003, p. 81. 
191 FIRESTONE, 2003, p. 225. 
192 FIRESTONE, 2003, p. 258. 
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Nesse novo modelo de família, o sexo seria muito livre, e incluiria crianças193: 

 

Assim, sem o tabu do incesto, os adultos poderiam retornar, no espaço de 

algumas gerações, para uma sexualidade polimorfa mais natural, deixando de 

lado a concentração no sexo genital e no prazer orgástico e dando lugar a 

relações físicas/emocionais totais que os incluam. Relações com crianças 

incluiriam o tanto de sexo genital de que uma criança seja capaz – e é muito 

provável que tal capacidade seja consideravelmente superior àquilo que hoje 

acreditamos – mas, uma vez que o sexo genital não seria mais o foco central 

do relacionamento, a ausência de orgasmo não seria um problema. Relações 

entre pessoas de idades díspares e sexo homossexual seriam tabus que 

desapareceriam, bem como a amizade não sexual […]”.194 

 

Seria o fim dos “tabus sexuais etários e homossexuais” e “[t]odos os 

relacionamentos próximos incluiriam as relações físicas, nosso conceito de exclusividade 

física de parceiros (monogamia) desapareceria de nossa estrutura psíquica”.195 No 

feminismo de Firestone, a família é “o centro do moralismo religioso”, e, por isso, “o tabu 

contra o incesto tornou-se firmemente estabelecido, autoperpetuando-se”.196 Assim, para 

“eliminar o tabu do incesto, teríamos de eliminar a família e a sexualidade, como está 

agora estruturada”.197 

Para Firestone, eliminar a família “[n]ão é uma má ideia. A proibição tradicional 

e agora quase universal do incesto nos levou a aceitar como ‘normal’ uma sexualidade na 

qual o potencial individual permanece insatisfeito [...]”.198 Acrescenta que  

 

as únicas instituições que concedem ao indivíduo uma ilusão de controle, que 

parecem oferecer segurança, abrigo ou aconchego, são as instituições 

'privadas': religião, casamento/família [...]. Mas, como vimos, a família não é 

 
193  Esse é um tema pouco explorado na literatura feminista popular. Não se trata de uma ideia exclusiva de 

Firestone. Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, por exemplo, apoiaram a campanha para a abolição 

da idade mínima para a relação sexual consentida na França (HENLEY, Jon. Calls for legal child sex 

rebound on luminaries of May 68. The Guardian. 24 fev. 2001. Disponível em: 

<https://bit.ly/3ag5WhQ>. Acesso em 09 jan. 2020), e assinaram uma petição publicada no jornal Le 

Monde (26 de janeiro de 1977), juntamente com outros intelectuais como Michel Foucault e Françoise 

Dolto (Documento disponível em: <http://www.dolto.fr/fd-code-penal-crp.html>. Acesso em: 09 jan. 

2020). Uma matéria da BBC Brasil informa: “Em 1977, Beauvoir ainda assinou, junto com outro 

intelectuais de seu tempo, como os filósofos Michael Focault e o próprio Sartre, uma petição ao 

Parlamento francês pela abolição da idade de consentimento – na prática, a maioridade sexual de um 

cidadão, que era de 15 anos na França naquela época – e em prol da descriminalização do sexo 

consensual com pessoas abaixo desta idade limite” (BARIFOUSE, Rafael. Após Enem, filósofa 

francesa ganha acusações de nazista e pedófila na Wikipédia. BBC Brasil. 29 ou. 2015. Disponível em: 

<https://bbc.in/3a7Cc6L>. Acesso em 09 jan. 2020). Sobre as opiniões e os hábitos sexuais de Beauvoir 

e Sartre, que incluíam o aliciamento de menores, ver a pesquisa de SEYMOUR-JONES, Carole. Uma 

relação perigosa: uma biografia reveladora de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Rio de Janeiro: 

Record, 2014. 
194 FIRESTONE, 2003, p. 258-259. 
195 FIRESTONE, 2003, p. 259. 
196 FIRESTONE, 2003, p. 65. 
197 FIRESTONE, 2003, p. 65. 
198 FIRESTONE, 2003, p. 65. 
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privada nem refúgio, mas está diretamente conectada aos - é até a causa dos- 

males da sociedade em geral que o indivíduo não pode mais enfrentar”.199 

 

Ela enxerga a família nuclear como “um desenvolvimento recente, que [...] 

apenas intensifica as penalidades psicológicas da família biológica, [...] causando 

distorções psicossexuais específicas na personalidade humana”.200 Para ela, a “tirania da 

família biológica” tinha que ser quebrada (o que ela acreditava que aconteceria com a 

revolução socialista/comunista):201 

 

Marx chegou a algo mais profundo do que ele sabia quando observou que a 

família continha em si mesma em embrião todos os antagonismos que mais 

tarde se desenvolvem em larga escala na sociedade e no estado. Pois, a menos 

que a revolução arranque a organização social básica, a família biológica - o 

vínculo através do qual a psicologia do poder sempre pode ser contrabandeada 

- a tênia da exploração nunca será aniquilada. Precisamos de uma revolução 

sexual muito maior que a socialista para erradicar verdadeiramente todos os 

sistemas de classes.202 

 

Firestone via a família nuclear como uma das instituições culturais que mantêm 

e reforçam a família biológica, e seu resultado é “a psicologia do poder, um chauvinismo 

agressivo agora desenvolvido o suficiente para nos destruir. [...] Tornar mulheres e 

crianças totalmente independentes seria eliminar não apenas a família nuclear patriarcal, 

mas a própria família biológica”.203 

Ela sonhava com novas formas tecnológicas de reprodução humana para 

“libertar a humanidade da tirania de sua biologia”.204 Encarava a rebelião contra a 

biologia como parte do feminismo: “No caso do feminismo, o problema é moral: a 

unidade familiar biológica sempre oprimiu mulheres e crianças”.205 

O plano feminista de Firestone atacava a família em duas frentes: “Agora, temos 

atacado a família em uma frente dupla, desafiando o que está organizado: a reprodução 

das espécies pelas fêmeas e seu crescimento, a dependência de mulheres e crianças. 

Eliminá-los seria suficiente para destruir a família [...]”.206 

O discurso feminista radical de Firestone não pode ser descartado como uma voz 

 
199 FIRESTONE, 2003, p. 241. Além da família, Firestone também critica as escolas por separarem as 

crianças da vida dos adultos: “Todas as instituições que segregam os sexos, ou separam as crianças da 

sociedade adulta, devem ser destruídas. (Abaixo a escola!)” (p. 225). 
200 FIRESTONE, 2003, p. 16. 
201 FIRESTONE, 2003, p. 19. 
202 FIRESTONE, 2003, p. 19. 
203 FIRESTONE, 2003, p. 57. 
204 FIRESTONE, 2003, p. 212. 
205 FIRESTONE, 2003, p. 212. 
206 FIRESTONE, 2003, p. 225. 
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extremista e sem representatividade. Ele encontra eco em muitas autoras feministas. 

Christine Riddiough, por exemplo, acusa a família assim:  

 

A família nos dá as primeiras lições de ideologia de classe dominante e também 

fornece legitimidade às outras instituições da sociedade civil. Nossas famílias 

são as que nos ensinam primeiro a religião, a ser bons cidadãos. Tão completa 

é a hegemonia da classe dominante na família, que somos ensinados que esta 

encarna a ordem natural das coisas. Baseia-se nomeadamente em uma relação 

entre o homem e a mulher que reprime a sexualidade, especialmente a 

sexualidade feminina.207 

 

Os benefícios do fim da família são assim expostos pela filósofa feminista Alison 

Jaggar:  

O fim da família biológica também irá eliminar a necessidade de repressão 

sexual. A homossexualidade masculina, lesbianismo e sexo extraconjugal já 

não se verão mais na forma liberal como opções alternativas fora do âmbito da 

regulação estatal. [...] Em vez disso, até as categorias de homossexualidade e 

heterossexualidade serão abandonadas; a própria “instituição das relações 

sexuais” em que homens e mulheres desempenham um papel bem definido 

desaparecerá. A humanidade poderia finalmente voltar à sua sexualidade 

natural ‘polimorficamente perversa’”.208 

 

A historiadora feminista Linda Gordon é taxativa: “A família nuclear deve ser 

destruída […]. Qualquer que seja seu significado, a separação das famílias é um processo 

objetivamente revolucionário”.209 

No entanto, algumas feministas como Betty Friedan tinham uma visão mais 

positiva da família. Ela via os homens como aliados, não inimigos, e procurava não apoiar 

discursos antifamiliares. Friedan aconselhou um grupo de estudantes em 1970: “Não entre 

na escola anti-homem, que queima sutiã [...]”.210 

Friedan dedicou um capítulo de seu livro The Second Stage (menos famoso que 

o Feminine Mystique) 211 a defender a família como a “nova fronteira feminista”. Para 

Friedan, o feminismo tinha obtido sucesso na primeira etapa ao superar a “mística 

feminina” (os estereótipos quanto ao papel feminino, especialmente na família). Agora, a 

 
207 RIDDIOUGH, Christine. Socialism, Feminism and Gay/Lesbian Liberation. In: SARGENT, Lydia (ed.). 

Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism. 

Cambridge: Sounth End Press, 1981. p. 80-81. 
208 JAGGAR, Alison. Political Philosophies of Women's Liberation. In: BRAGGIN, Mary Vetterling; 

ELLISTON, Frederick; ENGLISH, Jane (eds.). Feminism and Philosophy. Totowa: Littlefield, Adams 

and Co., 1977. (p. 5-21) p. 13-14. 
209 GORDON, Linda. Functions of the Family. In: TANNER, Leslie B. (ed.). Voices from Women's 

Liberation. New York: Signet, 1971. p. 186-187. 
210  CBS NEWS. Feminist Pioneer Betty Friedan Dead. 04 fev. 2006. Disponível em: 

<https://cbsn.ws/3a6qjOs>. Acesso 11 jan. 2020. 
211 FRIEDAN, Betty. The Second Stage. With a new introduction. Cambridge: Harvard University Press, 

1998. p. 70-111. 
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segunda etapa seria a superação da polarização entre homens e mulheres e uma 

valorização feminista da família. Até mesmo Germaine Greer, conhecida por suas fortes 

críticas à família nuclear ocidental,212 mantém uma atitude mais positiva com relação à 

família não ocidental em seu livro Sex and destiny, elogiando as tradicionais relações 

familiares da Ásia e África.213 

Apesar dessa mudança, as ideias radicais coletivistas sobre família ainda 

existem, e podem ser encontradas diluídas na literatura e nas reivindicações feministas 

por “redes de apoio” às mães, creches, e a ênfase no lema “é preciso uma aldeia inteira 

para criar uma criança”. Numa palestra para estudantes em 2016, a filósofa Marilena 

Chauí afirmou que “a família é uma invenção do capitalismo”, uma invenção burguesa 

recente.214 Além disso, Chauí afirmou que “os caras fazem barulho defendendo a família 

como uma instituição natural, eterna. Sabe? São uns bestas!”215 A procuradora brasileira 

Déborah Duprat, num programa da TV Câmara, combateu a “percepção equivocada de 

que a criança pertence à família. Que a família tem o poder absoluto sobre a criança […] 

Não é verdade!”.216 

 

6.1 Avaliação teológica 

Família não é uma invenção patriarcal, nem burguesa, nem capitalista, mas uma 

“criação divina, com o casamento no seu centro. [É] o principal ambiente em que são 

aprendidos os valores e é desenvolvida a capacidade para uma comunhão íntima com 

Deus e com as outras pessoas [...]”.217  

Ao vincular a ordem “sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra” (Gn 1:28) 

à instituição do casamento (Gn 2:24), a Bíblia mostra que o plano divino original era 

povoar a terra com famílias nucleares e ampliadas. O quinto e o sétimo mandamentos (Ex 

20:12, 14) revelam que a família é sagrada: pai e mãe devem ser honrados, e o casamento 

deve ser protegido da infidelidade. 

 
212 GREER, Germaine. The female eunuch [livro eletrônico]. s.l.: HarperCollins e-books, 2008. 
213 GREER, Germaine. Sex and detiny: the politics of human fertility. New York: Harper & Row, 1984. 
214 Sobre o mito da família nuclear como invenção recente, ver NARLOCH, Leandro. Marilena Chauí 

ensinou errado os alunos do colégio Oswald sobre a origem da família. 08 fev. 2017. Disponível 

em: <https://bit.ly/2tZb3C5>. Acesso em: 11 jan. 2020. 
215 JOVEM PAN. Marilena Chauí afirma que quem defende a família é uma “besta”. 27 set. 2016. 

Disponível em: <https://bit.ly/35O9J2p>. Acesso em 11 jan. 2020. 
216  ARAGÃO, Jarbas. Procuradora afirma que criança “não pertence à família”. 23 fev. 2017. 

Disponível em: <https://bit.ly/2TlIOZg>. Acesso em: 11 jan. 2020. 
217 SALES, 2016, p. 95. 
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Na visão bíblico-cristã, a família “é a própria alma da igreja e da sociedade”,218 

e é uma instituição prioritária: “A sociedade oferece várias instituições úteis para o 

processo de socialização, mas a responsabilidade primordial recai sobre a família. Os pais 

são os primeiros e os principais professores dos filhos”.219 Ter uma família é um sinal de 

bênção.220 

Uma família “é um grupo de pessoas unidas por laços de sangue, afinidade ou 

adoção, as quais compartilham uma cultura comum e tipicamente vivem na mesma 

casa”.221 Ela pode existir como família nuclear (pais e filhos) e como família ampliada 

(tios, avós etc). A Bíblia reconhece a existência de famílias ampliadas: a relação entre 

Abraão e seu sobrinho Ló, Mardoqueu criando sua prima Ester como filha (Et 2:7), e os 

textos que falam sobre os órfãos e as viúvas revelam isso (Ex 22:22-24; Dt 10:17-18; Sl 

68:5; Mt 23:14; 1Tm 5:3-7). 

Assim como o casamento, a família também tem sofrido os efeitos do pecado, e 

qualquer análise teológica da família precisa compreender a “ruptura experimentada por 

indivíduos e famílias em um mundo caído”.222 A própria Bíblia reconhece o problema, 

prometendo uma reconciliação entre pais e filhos (Ml 4:5-6). Portanto, as denúncias 

feministas de violência e abuso familiar são reais. A disfunção familiar e os 

relacionamentos rompidos passaram a existir logo que o pecado entrou no mundo (como 

revela o assassinato de Abel, em Gn 4). 

Apesar de reconhecer a existência e o valor de diferentes tipos de família além 

da família nuclear, “as instruções bíblicas sobre os papéis e relações familiares continuam 

em vigor”.223 Na visão bíblico-cristã, “[a]mbos os gêneros são bons (Gn 1:31), e da 

mesma forma seus diferentes papéis. A família e o lar acham-se construídos sobre o fato 

da diferenciação sexual”.224 Existem diferentes papéis sociais e sexuais, mas isso não 

significa que existam diferenças de valor e dignidade pessoal.225  

 
218 GRELLMANN, 2017, p. 377. 
219 ROCK, 2011, p. 806. 
220 Deus abençoou as parteiras hebreias que salvaram a vida de Moisés, e “lhes constituiu família” (Ex 

1:21); “Deus faz que o solitário more em família” (Sl 68:6); “Faz que a mulher estéril viva em família 

e seja alegre mãe de filhos” (Psa 113:9 ARA); “levanta da opressão o necessitado, [...] e lhe prospera 

famílias como rebanhos” (Sl 107:41); “Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera; 

teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa” (Sl 128:3). 
221 ROCK, 2011, p. 807. 
222 SALES, 2016, p. 95. 
223 ROCK, 2011, p. 819. Ellen White reconhece a diferença de papéis no casamento ao afirmar que a esposa 

deve permanecer “fiel no seu posto de dever e ele [o marido] no seu” (White, 1995, p. 6). 
224 GRELLMANN, 2017, p. 362.  
225 ROCK, 2011, p. 809-813. 
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A feminista Chimamanda Ngozi Adichie recomenda que pais de meninas 

ensinem a elas “que papéis de gênero são totalmente absurdos”.226 Afirmações como essa 

sobre os papéis de gênero podem ter profundas consequências teológicas, e precisam ser 

avaliadas teologicamente. No entanto, uma discussão assim fugiria do objetivo desta 

pesquisa.227 

Na visão de Ellen White, “[n]ossa obra para Cristo deve começar com a família, 

no lar. [...] Não existe campo missionário mais importante do que esse”.228 O plano divino 

é que “as famílias da Terra sejam um símbolo da família do Céu”,229 e sua influência 

“estende-se para além do círculo de seus membros. [...] Muito mais poderosa que qualquer 

sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar, no coração e na vida”.230 

E, embora esteja na moda em alguns círculos aplaudir o declínio da religião e da 

família nuclear, há, como revela Mary Eberstadt, enormes custos sociais, econômicos, 

cívicos e outros custos decorrentes disso.231 O peso das evidências a favor da família é tal 

que o antigo discurso feminista antifamília vem sendo modificado e substituído por um 

discurso a favor da família (um modelo de família não patriarcal).  

A postura antifamília nuclear precisa ser revista, e um discurso feminista 

antissexista até poderia ser útil às famílias, como sugere a ativista bell hooks:  

 

Em futuros movimentos feministas, precisamos trabalhar mais para mostrar a 

mães e pais como acabar com o sexismo muda positivamente a vida da família. 

[...] Acabar com a dominação patriarcal de crianças, seja por homens, seja por 

mulheres, é a única maneira de tornar a família um lugar no qual as crianças se 

sentem seguras, no qual elas podem ser livres, no qual podem conhecer o 

amor.232 

 

De fato, em vez de reproduzirem o discurso antifamília característico da Segunda 

 
226  ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Para educar crianças feministas: um manifesto. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2017. p. 21. 
227 Para uma exposição bíblico-teológica dos papeis de gênero numa perspectiva adventista, ver Rock, 2011, 

p. 809-812. Na visão de Rock, os papeis de gênero têm mais a ver com princípios do que com normas 

de conduta social e estereótipos culturais. Certamente, além das óbvias diferenças biológicas, os papéis 

de gênero não são estereótipos prescritos na narrativa da Criação, e é inadequado ir além das evidências 

bíblicas na tentativa de estabelecer e especificar detalhadamente papéis de gênero. O risco é “ratificar 

acriticamente os estereótipos que nossa cultura possa ter desenvolvido, [...] uma confusão séria de 

Escritura e convenção” (STOTT, John. O cristão em uma sociedade não cristã: como posicionar-se 

biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Rio de Jandeiro: Thomas Nelson, 2019. p. 394). 
228 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a igreja, v. 6. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2014. p. 429-

430. 
229 WHITE, 2014, p. 430. 
230 WHITE, 2001a, p. 352. 
231  Como evidenciou EBERSTADT, Mary. How the West Really Lost God: A New Theory of 

Secularization. West Conshohocken: Templeton Press, 2014. 
232 HOOKS, 2018, p. 93. 
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Onda, os feminismos contemporâneos têm reconhecido o valor do convívio familiar, e 

até desenvolvido vertentes feministas de terapia familiar e alternativa às terapias 

familiares sistêmicas tradicionais.233 Outra contribuição positiva do discurso feminista 

recente é a denúncia do abandono paterno. Especialmente nas redes sociais, feministas 

destacam o grande número de homens que abandonam seus filhos, e deixam a 

responsabilidade de criar a criança apenas com a mulher, e comparam essa atitude 

masculina com o aborto.234 No entanto, essas contribuições não escondem alguns 

interesses de politizar o privado, e transformar a família em espaço de militância. 

A Escritura também enfatiza a participação do pai na criação dos filhos. A ordem 

aos pais (usando a palavra grega pater, geralmente usada para referir-se ao homem) é que 

criem os filhos “na disciplina e na admoestação do Senhor” (Ef 6:4). Segundo o 

mandamento divino, o dever de Abraão, por exemplo, era educar “a seus filhos e a sua 

casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o 

juízo” (Gn 18:19). A responsabilidade paterna inclui muito mais que apenas ser o 

provedor e protetor. 

  

 
233  NARVAZ, Martha Giudice; KOLLER, Sílvia Helena. Feminismo e terapia: a terapia feminista da 

família - por uma psicologia comprometida. Psicologia clínica, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, (p. 117-131), 

dez. 2007. Disponível em: <https://bit.ly/30fffdh>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
234 BRANDALISE, Camila. Aborto masculino: por que essa expressão tem ganhado força nas redes? 

23 ago. 2018. Disponível em: <https://bit.ly/30hoUzS>. Acesso em: 10 jan. 2020. É curioso observar o 

mesmo movimento que desvalorizava o casamento e até recentemente tinha um discurso negativo sobre 

família agora denunciando que famílias despedaçadas trazem consequências sociais e econômicas 

negativas para toda a sociedade. O mesmo movimento que colaborou historicamente para demolir a 

masculinidade, relativizou “família”, e negou os papeis de gênero reclama que os homens não estão 

assumindo o seu papel de pai. Convencer jovens com as ideias de que masculinidade é apenas 

construção social, que sexo fora do casamento é bom, que não existem papeis de gênero, que família e 

amor materno são mitos certamente não contribuem para reverter o quadro do abandono paterno. Parece 

incoerente exigir que as pessoas se abstenham de julgar os méritos das diferentes visões de mundo, de 

“legislar moralidade”, e depois querer discursar moralmente sobre o dever de alguém assumir as 

consequências de suas escolhas individuais equivocadas. 
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7. A crítica feminista à maternidade 
É fácil encontrar textos feministas alertando sobre os perigos de uma visão 

romântica e idealista da maternidade, e sobre como a maternidade pode ser opressora. O 

discurso e a propaganda anti-maternidade é de fácil percepção em textos feministas. 

Numa crônica, uma personagem feminista afirma: “As mulheres todas pararem de ter 

filhos poderia ser uma coisa a ser feita. Todas. A anti-maternidade.” Na crônica, uma 

ativista sugere a  

 

anti-maternidade das brancas como um movimento de resistência ao domínio 

patriarcal e colonizador branco, gerando com essa negação a ter filhos, mais 

acesso às comunidades exploradas e subalternizadas nos espaços de produção 

e poder. Seria como dar um tempo na reprodução genética branca para que 

outras populações tomassem esses espaços, através da procriação, promovendo 

mais equilíbrio nos postos de controle do mundo.235 

 

Simone de Beauvoir acreditava que o desejo de ser mãe não é natural, mas é 

resultado de condicionamento.236 Segundo ela, uma menina recebe da sociedade a 

“vocação de maternidade” apenas “para fazê-la lavar a louça”, “[o] instinto materno é 

construído em uma menina [...]”, e as campanhas de aborto “são úteis para destruir a ideia 

da mulher como uma máquina de reprodução”.237 A igualdade feminista significa “que 

mulheres - como homens - não precisam dar à luz”.238 

A feminista Elisabeth Badinter escreveu um influente livro sobre o “mito” do 

amor materno,239 e sua tese principal é: o amor de mãe não é um instinto universal e 

natural; é um fenômeno socialmente criado.240 Ela afirma que práticas como usar sling, 

cama compartilhada e amamentação prolongada são um desserviço à causa feminista pois 

colocam as mulheres como mães acima de tudo, pressionadas a abraçar sua biologia. Ela 

 
235  BORGES, Fabiane M.; DURANTE, Milena. Anti-maternidade. Disponível em: 

<https://bit.ly/3a6UF39>. Acesso em 04 jan. 2020. 
236 Para Beauvoir, se uma menina já se apresenta como feminina na infância “não é porque misteriosos 

instintos a destinem imediatamente [...] à maternidade: é porque a intervenção de outrem na vida da 

criança é quase original e desde seus primeiros anos sua vocação lhe é imperiosamente insuflada 

(BEAUVOIR, v. 2, 2009, p. 267). 
237 BEAUVOIR; FRIEDAN, 1975, p. 20. 
238 JAGGAR, 1977, p. 14. 
239 BADINTER, Elisabeth. Mother Love: Myth and Reality. Motherhood in Modern History. New York: 

Collier Macmillan, 1981. Ver também DALLY, Ann. Inventing Motherhood: The Consequences of 

an Ideal. London: Burnett Books, 1982. 
240  O chamado “instinto materno” é um conceito estudado cientificamente. E há evidências de que é 

resultado de fatores biológicos. Ver, por exemplo: <https://bit.ly/2FNTpE6>; 

<https://nyti.ms/2Tg1IAG>; <https://bit.ly/2NmWbo9>. Também é explicado por fatores culturais, por 

exemplo: <https://bit.ly/30i9Ced>. 
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critica o feminismo “essencialista”241 por elogiar a amamentação e o parto natural 

domiciliar: “Sua crescente responsabilidade por bebês e crianças pequenas se mostrou tão 

restritiva quanto o sexismo [...]”. E acrescenta que “Os melhores aliados da supremacia 

dos homens foram, sem querer, crianças inocentes”.242 

O antagonismo entre maternidade e feminismo é reconhecido, e o debate está em 

andamento: como conciliá-los?243 Num diálogo com Simone de Beauvoir, a feminista 

Betty Friedan argumenta que a mulher que “escolher cuidar de seus próprios filhos em 

período integral” poderia receber um salário por isso. Beauvoir discorda, afirmando que 

as mulheres deveriam ser forçadas a não criar os próprios filhos: 

 

Não, não acreditamos que qualquer mulher deva ter essa escolha. Nenhuma 

mulher deve ser autorizada a ficar em casa para criar seus filhos. A sociedade 

deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa escolha, 

precisamente porque, se houver, muitas mulheres vão fazer isso. É uma 

maneira de forçar as mulheres em uma determinada direção.244 

 

Rebecca Walker, filha da ativista feminista anti-maternidade Alice Walker 

(autora do famoso livro A cor púrpura245), conta que sua mãe tentou incutir na sua cabeça 

que a maternidade é a pior coisa que pode acontecer a uma mulher, que filhos escravizam 

a mulher. Rebbeca Walker, além de negar esse discurso, diz que ser mãe tem sido a 

experiência mais recompensadora da sua vida e que seu único arrependimento é ter 

descoberto a alegria da maternidade tão tarde.246 

É um erro apegar-se às dificuldades naturais de ser mãe e afirmar que ver beleza 

na maternidade é uma dominação imposta pelo “patriarcado”. Em vez de atacar apenas 

os fatores que impõem ainda mais sofrimento sobre uma mãe, esse discurso ataca a 

própria maternidade, aproveitando-se de uma fase de esgotamento físico e mental das 

mulheres. 

Essa postura pode ser resumida na frase muito repetida recentemente: “amo meu 

 
241  O essencialismo de gênero é a crença de que existem diferenças profundas entre homens e mulheres 

que são essenciais para sua identidade e que não podem ser mudadas (MCCANN, Hannah et al. O livro 

do Feminismo. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019. p. 338). 
242  ERLANGER, Steven. In Defense of the Imperfect Mother. 04 jun. 2010. Disponível em: 

<https://nyti.ms/2QQfU1K>. Acesso em: 13 jan. 2020. HEWITT, Rachel. The Conflict by Elisabeth 

Badinter – review. 29 ago. 2013. Disponível em: <https://bit.ly/2tUpNlR>. Acesso em 02 jan. 2020. 
243  Ver, por exemplo, os artigos publicados no New York Times, disponíveis em: 

<https://nyti.ms/35QUAgP>. Acesso em 03 jan. 2020. 
244 BEAUVOIR; FRIEDAN, 1975, p. 18. 
245 WALKER, Alice. A cor púrpura. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009. 
246 WALKER, Rebecca. How my mother's fanatical views tore us apart. 23 maio 2008. Disponível em: 

<https://dailym.ai/2tRX7tU>. Acesso em: 01 jan. 2020. Uma versão em português está disponível em: 

<https://bit.ly/2tUqhIH>. Acesso em 01 jan. 2020. 
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filho, mas odeio ser mãe”.247 Apesar de admitir que a maternidade “é um bom valor na 

vida”, Betty Friedan afirma que há uma “falsa santidade ligada a ela [a maternidade]”, há 

uma segregação e “uma estrutura que, através da maternidade, condena as mulheres ao 

trabalho doméstico”.248 

Algumas propostas feministas chegam ao ponto de sugerir o total rompimento 

do vínculo entre uma mãe e um filho. Na utopia feminista de Shulamith Firestone, o 

“chauvinismo familiar, privilégio de classe baseado no nascimento, desapareceria. O 

vínculo de sangue da mãe com a criança acabaria sendo rompido”.249 Ela imaginava que 

“em breve teremos meios de criar vida independentemente do sexo”, e, “[c]om o 

desaparecimento da maternidade e o tabu obstrutivo do incesto, a sexualidade seria 

reintegrada, permitindo que o amor flua sem impedimentos”.250 

Firestone, que sonhava com a possibilidade de algum tipo de reprodução humana 

artificial, escreveu que parir uma criança “é, na melhor das hipóteses, necessário e 

tolerável”, algo comparável a “cagar uma abóbora”.251 Ela exige a “libertação das 

mulheres da tirania da reprodução por todos os meios disponíveis, e a difusão do papel 

de ter filhos e criar filhos para a sociedade como um todo”.252 Criar filhos não seria mais 

um responsabilidades de pais e/ou familiares, mas um assunto do Estado ou da 

comunidade. 

A feminista Alexandra Kollontai tinha uma esperança: “chegará um dia, mais 

cedo ou mais tarde, que a mulher trabalhadora não terá que ocupar-se do seu próprio 

lar”,253 e “[j]á não existirá a mãe oprimida com um bebê nos braços”.254 Para ela, as 

mulheres “devem acostumar-se a buscar e encontrar sustento em outro lugar, não na 

pessoa do homem, mas na pessoa do Estado”.255 

Simone de Beauvoir escreveu que o trabalho de uma dona de casa “não conduz 

sequer a uma criação duradoura”,256 “não lhe confere autonomia; não é diretamente útil à 

 
247  CAIXETA, Marina. “Amo meu filho, mas odeio ser mãe”, confira relatos de mulheres que têm 

aversão à maternidade. 07 jun. 2017. Disponível em: <https://glo.bo/2RqA6q7>. Acesso em: 05 jan. 

2020. 
248 BEAUVOIR; FRIEDAN, 1975, p. 20. 
249 FIRESTONE, 2003, p. 260. 
250 FIRESTONE, 2003, p. 260. 
251 FIRESTONE, 2003, p. 218. 
252 FIRESTONE, 2003, p. 223. 
253 KOLLONTAI, Alexandra. A família e o comunismo. São Paulo: Iskra, 2013. p. 31. 
254 KOLLONTAI, 2013, p. 47. 
255 KOLLONTAI, 2013, p. 18. 
256 BEAUVOIR, v. 2, p. 446. 
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coletividade, não desemboca no futuro, não produz nada”.257 Betty Friedan afirma que 

uma pesquisa provou que  “o trabalho doméstico era peculiarmente apropriado para 

jovens debiloides”,258 e que as condições que destruíam a personalidade dos prisioneiros 

de campos de concentração nazistas eram “similares às que destroem a personalidade da 

dona de casa americana”.259 Segundo Friedan, as mulheres “que se adaptam ao papel 

doméstico e crescem desejando ser ‘apenas dona de casa’ estão em perigo tão sério como 

as que caminharam para a morte nos campos de concentração, por se recusarem a crer 

que eles existiam”.260 

Por outro lado, na contramão do esforço feminista de desnaturalizar o gênero, 

algumas vertentes do feminismo têm despertado um retorno à valorização da 

maternidade/maternagem,261 que incluem a popularização de conceitos como o “Sagrado 

Feminino”, o parto humanizado, a amamentação prolongada, o babywearing, e de rituais 

como o Chá de Bênçãos (inspirado no num ritual indígena navajo262). Essas práticas, 

baseadas especialmente em conceitos do “feminismo matricêntrico”,263 “ecofeminismo” 

e do “Sagrado Feminino”, buscam conectar a mulher com a natureza – inclusive com a 

sua natureza, e é exatamente por isso que surgem tensões com outras vertentes do 

feminismo. 

O feminismo matricêntrico desconstrói a ideia (defendida especialmente pela 

Segunda Onda) de que a maternidade é um problema em si, pois o problema real seriam 

as relações de dominação atribuídas à maternidade pelo patriarcado, o significado social 

 
257 BEUAVOIR, v. 2, p. 448. 
258 FRIEDAN, Betty. Mística feminina. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1971. p. 202. 
259 FRIEDAN, 1971, p. 244. 
260 FRIEDAN, 1971, p. 262. 
261 Em geral, a maternidade é um tema considerado essencialistas, pois vincula as vivências reprodutivas 

das mulheres à natureza. Por isso, Adrienne Rich fez uma distinção entre maternidade e maternagem 

(em inglês, motherhood e mothering), o que “permitiu que as feministas percebessem que a maternidade 

não é naturalmente, necessariamente ou inevitavelmente opressiva, o que é uma opinião defendida por 

algumas feministas da segunda onda. Pelo contrário, se libertada das amarras institucionais da 

maternidade, a maternagem poderia ser experimentada como um lugar de empoderamento e mudança 

social”. (O'REILLY, Andrea. Matricentric Feminism: Theory, Activism, and Practice. Bradford: 

Demeter Press, 2016. p. 20; cf. RICH, Adrienne. Of Woman Born: Motherhood as Experience and 

Institution. New York: W.W. Norton, 1976). 
262 A origem do ritual do “Chá de bênçãos” é discutida, mas há fortes evidências de que são uma apropriação 

do ritual navajo. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Blessingway: navajo ritual. Disponível em: 

<https://bit.ly/35KB0mg>. Acesso em 10 jan. 2019. 
263 Uma das principais autoras do feminismo matricêntrico afirmou: “Me preocupa profundamente que as 

feministas sejam capazes de entender a interseccionalidade da opressão de gênero quando se trata de 

raça, classe, sexualidade e localização geográfica, mas não quando se trata da maternidade” 

(O’REILLY, 2016, p. 198). Segundo ela, “as mães precisam de um feminismo próprio - que posicione 

as preocupações das mães como o ponto de partida para uma teoria e uma política de empoderamento” 

(O’REILLY, 2016, p. 199). 
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da maternidade. Ele defende a maior valorização do exercício da maternidade, a 

maternagem. E uma das contribuições teológicas positivas do feminismo matricêntrico é 

o destaque à necessidade de uma maior participação dos homens na criação dos filhos 

(paternagem). 

Essa recente visão matricêntrica tem intercessões com a visões cristãs de 

maternidade e família, mas esse despertamento a favor da maternidade veio acompanhado 

de um fundo místico e espiritualista que precisa ser cuidadosamente avaliado. Finalmente, 

apesar dessa recente valorização feminista da maternidade, ainda existem muitas tensões 

entre as visões matricêntricas e as outras vertentes feministas que exaltam o estilo de vida 

childfree, ou o lema “amo meu filho, mas odeio ser mãe”, por que o matricentrismo 

(especialmente suas representantes místicas e ecofeministas) estaria pressionando as 

mulheres a abraçarem a sua biologia, e isso seria essencialismo.264 

 

7.1 Avaliação teológica 

A maternidade foi ideia de Deus, estabelecida junto com a instituição do 

casamento e da família, como parte do plano original de garantir a propagação da raça 

humana (Gn 1:28). Isso significa que, em termos ideias, a maternidade requer um lar 

adequado para os filhos.  

 

Deus deu a ordem para crescer e se multiplicar tanto a Adão quanto a Eva, não 

somente porque são necessários dois para a procriação, mas também porque o 

melhor santuário para o frágil, vulnerável e totalmente dependente recém-

nascido é o lar de um casal piedoso. A harmonia conjugal deve anteceder a 

chegada do filho e deve ser independente dele.265 

 

Assim como Deus planejou a criação do homem e da mulher, e preparou todo o 

ambiente para recebê-los antes do “Façamos o homem” (Gn 1:26), o ideal é que a 

maternidade também seja “intencional e planejada, e não um incidente descuidado de 

consequência insignificante”.266 Biblicamente, a maternidade não está em oposição à 

visão de uma mulher ativa, empreendedora e independente financeiramente. A “mulher 

virtuosa” descrita em Provérbios 31 também é uma mãe (v. 28; cf. v. 15, 21, 27). 

A respeito da tese de Badinter sobre o mito do amor materno, não fica claro se 

Badinter está olhando para o desenvolvimento de um conceito de maternidade ou está 

 
264 ERLANGER, 2010; HEWITT, 2013. 
265 KIS, Miroslav. Estilo de vida e conduta cristã. In: DEDEREN, 2011, p. 766. 
266 KIS, 2011, p. 767. 
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realmente tentando avaliar se existe ou não um instinto materno biológico. Ela parece 

confundir questões biológicas e culturais, instinto materno biológico com expressões 

culturais de maternidade. O amor materno toma diferentes formas em diferentes épocas 

e diferentes culturas. Todas as evidências apontadas por Badinter podem ter outras 

interpretações, conduzindo a conclusões opostas.267 

Se a tese de Badinter é a de que há mães imperfeitas, e de que há mulheres que 

não querem ser mães, isso não é nenhuma novidade, e nem significa que o amor materno 

foi uma invenção cultural. É fato que mães sofrem e choram, que puérperas passam por 

sofrimentos e angústias. Mas isso não significa que o amor materno seja um “mito”. 

A cosmovisão bíblico-cristã não tem uma visão romântica da maternidade. Logo 

após a Queda, no Gênesis, uma das primeiras advertências está relacionada ao sofrimento 

para ter filhos (“Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com sofrimento 

você dará à luz filhos” Gn 3:16 NVI). Na Bíblia há mães usando filhos como “moeda de 

troca”, como artifício para conquistar a afeição do marido (Gn 29:31-35; 30:1-24), e até 

devorando os próprios filhos em tempos de guerra (2Rs 6:24-33). Apesar de ter alta conta 

a maternidade, a Bíblia é realista, e não esconde as dificuldades, os dilemas e os 

sofrimentos de uma mãe. Assim, o que há para ser desmitisficado? 

Deus usa o amor materno como parâmetro para demonstrar o seu próprio amor: 

“Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se 

compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, 

todavia, não me esquecerei de ti” (Is 49:15). No julgamento das duas mães que 

disputavam o mesmo bebê (1Rs 3:16-28), Salomão apostou no amor materno para 

resolver o caso: “porque o amor materno se aguçou por seu filho” (v. 26).268 

A visão que Ellen White tinha da maternidade também merece consideração. Ao 

contrário de Simone de Beauvoir, que via a maternidade como ser “escravizada como 

Mãe”,269 Ellen White descreve a mãe como “a rainha do lar”, que governa com “a 

 
267 Ver, por exemplo, a crítica a seu livro em COULTER, Rebecca. Perspectives on Motherhood: A Review 

Essay. Atlantis, v. 10, n. 2, (p. 127-137), 1985. p. 130. Disponível em: <https://bit.ly/384SU4U>. 

Acesso em: 13 jan. 2020. 
268 A NVI usa a expressão “compaixão materna”, a ARC traz “seu coração se lhe enterneceu por seu filho”, 

e a ACF, “as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho”. A expressão hebraica, usada nesse texto 

para descrever o amor de uma mulher por um recém-nascido, também é usada para descrever o amor 

de José por seu irmão Benjamim (Gn 43:30), e o amor de Deus pelo povo (1Rs 8:50). 
269 BEAUVOIR, v. 1, 2009, p. 186. 
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dignidade de sua maternidade”. 270 A maternidade é vista como uma nobre missão: “O rei 

em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. [...]Um anjo não desejaria missão 

mais elevada; pois em fazendo sua obra ela está realizando serviço para Deus. [...] Sua 

obra é para o tempo e a eternidade”.271 

Em vez de usar termos depreciativos para descrever a maternidade, Ellen White 

usa expressões como “mais sagrado dever”,272 “obra sagrada e importante”,273 e “parte 

importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo”.274 

Há uma tendência feminista de acreditar que criar filhos é uma ocupação que 

não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a 

sociedade.275 Porém, mesmo escrevendo no século XIX, bem antes da Segunda Onda do 

feminismo, Ellen White afirma que a maternidade não representa uma atrofia intelectual: 

“Nesta obra ela não precisa necessariamente comprimir o espírito nem permitir que seu 

intelecto se debilite”.276 

Discernindo as tendências de sua época, Ellen White reconhece que a 

maternidade estava sendo considerada “uma fastidiosa tarefa”.277 Ela afirma que os filhos 

não deveriam ser ensinados a considerar sua mãe “como uma escrava cujo trabalho seja 

servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los”.278 Reconhece que a 

esposa e mãe pode “ser sobrecarregada e oprimida com o desânimo”.279 Afirma que 

“[n]unca foi desígnio de Deus que as mães e esposas fossem escravas de suas famílias. 

Muita mãe se acha sobrecarregada de cuidados”.280 Apela a maridos e filhos que ajam 

diferente, e consola essas mulheres dizendo que Jesus “sente-Se hoje tocado pelos ais da 

mãe sobrecarregada”.281 

O esforço e o cansaço das mulheres que cuidam dos filhos e do lar são 

reconhecidos por Ellen White:  

 

A mãe raramente aprecia sua própria obra, e frequentemente se põe tão baixo 

 
270 WHITE, Ellen G. Conselhos aos professores, pais e estudantes. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 

1994. p. 111. 
271 WHITE, 1995, p. 6. 
272 WHITE, 1995, p. 11. 
273 WHITE, 1995, p. 12. 
274 WHITE, 1995, p. 13. 
275 O’BEIRNE, Kate. Women Who Make the World Worse. New York: Sentinel, 2006. p. 20.] 
276 WHITE, 1995, p. 9. 
277 WHITE, 1995, p. 11. 
278 WHITE, 1995, p. 7. 
279 WHITE, 2007, p. 150. 
280 WHITE, 2007, p. 198. 
281 WHITE, Ellen G. Beneficência Social. Tatuí: Casa publicadora Brasileira, 1997. p. 156. 
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na estima de seu trabalho que o considera como servidão doméstica. Ela vive 

na mesma rotina dia a dia, semana a semana, com nenhum resultado 

especialmente marcante. Ao fim do dia não pode ela dizer quanta coisa terá 

realizado. Posta em contraste com as consecuções do marido, ela sente que 

nada fez digno de nota”.282 

 

Porém, ao contrário do que possa parecer, White e Beauvoir/Friedan não 

concordam nesse ponto: Beauvoir e Friedan afirmam que cuidar do lar é essencialmente 

isso, enquanto White apenas descreve uma impressão que as mulheres têm. Para White, 

essa impressão não corresponde à realidade:  

/ 

Pudesse o véu ser afastado e o pai e a mãe ver como Deus a obra do dia, e 

como Seus olhos infinitos comparam a obra de um com a do outro, e ficariam 

atônitos ante a revelação celestial. O pai haveria de olhar o seu trabalho em 

mais modesta luz, enquanto a mãe ganharia nova coragem e energia para 

persistir em seu trabalho com sabedoria, perseverança e paciência. Agora ela 

conhece o seu valor. Enquanto o pai tem estado a tratar com coisas que devem 

perecer e passar, a mãe trata com o desenvolvimento de mentes e caracteres, 

trabalhando não apenas para o tempo, mas para a eternidade.283 

 

Novamente, Ellen White faz o mesmo diagnóstico que as autoras feministas, mas 

trata o assunto de maneira bem diferente. Em vez de depreciar a família, o casamento e a 

maternidade, ela denuncia as distorções e abusos, apelando por uma reforma, e 

oferecendo um alento espiritual na pessoa de Jesus Cristo: “Ele é o melhor amigo da 

mulher hoje e está pronto a ajudá-la nas suas relações da vida”.284 

Na contramão das propostas feministas de Kollontai e Firestone de transferir a 

criação de filhos para o Estado e para a sociedade, Ellen White afirma que  

 

Esta obra de modelar, refinar e polir pertence às mães. [...] A mãe deve gravar 

nas tábuas do coração lições perduráveis como a eternidade; e acarretará sem 

dúvida sobre si o desprazer do Senhor se negligenciar sua sagrada obra ou 

permitir que outros nela interfiram.285 

 

Simone de Beauvoir descreve uma criança no ventre da mãe como “um corpo 

parasita”, e a gravidez como “monstruosa inchação”.286 Ellen White considera o nascituro 

um filho, desde o ventre, e afirma que seria bom se as mães “consagrassem a Deus os 

seus filhos antes e depois do nascimento”.287 A maneira como Ellen White descreve os 

 
282 WHITE, 1995, p. 7. 
283 WHITE, 1995, p. 8. O argumento de que a mãe e dona de casa não produz nada também é avaliado e 

respondido por HILDEBRAND, Alice von. O privilégio de ser mulher. Campinas: Ecclesiae, 2014. 
284 WHITE, 1996, p. 204. 
285 WHITE, 1995, p. 10. 
286 BEAUVOIR, v. 2, 2009, p. 292. 
287 WHITE, 2007, p. 142. 
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efeitos das influências pré-natais e os cuidados que ela recomenda para esse período 

revelam que ela vê a gravidez de maneira bem diferente de Simone de Beauvoir.288 

Os elogios cristãos à maternidade não significam fechar os olhos às suas 

dificuldades, mas é encarar um paradoxo natural da vida humana, como tantos outros, 

com esperança. Nem a Bíblia nem Ellen White negam que há sofrimentos e dissabores na 

maternidade. A visão cristã da maternidade é realista, e não esconde que há dois lados na 

moeda. Se a literatura feminista acerta ao apontar que a cultura ocidental exalta apenas o 

lado belo da maternidade, erra ao insistir em apontar apenas o lado feio da maternidade. 

 

  

 
288 “O efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de somenos importância; o 

Céu. porém, não o considera assim. A mensagem enviada por um anjo de Deus, e duas vezes dada da 

maneira mais solene, mostra que isto merece nossa mais atenta consideração” (WHITE, 2007, p. 142). 
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8. A cristologia feminista 
A teologia feminista tem, em geral, um problema com a representação de Deus 

como Pai, e com o fato de Jesus ser homem. Para Ivone Gebara, os modelos tradicionais 

de Deus como pai, rei e senhor não são mais adequados.289 E Cynthia Eller sintetiza o 

problema: “todo o sistema de opressões interligadas foi finalmente resumido em uma 

única metáfora: a masculinidade de Deus. Simplificando, uma religião com um deus 

masculino não é uma religião para mulheres”.290 

Por isso, muitas feministas chamam Deus de “Deusa”. Outras substituem os 

nomes das pessoas da Divindade291 - Pai , Filho e Espírito Santo - por nomes sem gênero, 

ou por nomes femininos, como “Mãe-Sophia, Jesus-Sophia e Espírito-Sophia”.292 Por 

vezes, Deus (o Pai) pode ser representado como a figura feminina de Sofia, e Jesus pode 

ser representado como “profeta de Sofia”.293 

Apoiando-se fortemente na antiga dicotomia liberal entre o “Jesus da história” e 

o “Cristo da fé” para reinventar Jesus,294a leitura feminista da Bíblia altera a identidade 

de Jesus, como ele é apresentado nos Evangelhos, e oferece um novo cenário narrativo 

no qual Jesus é encaixado. Ellen Leonard propõe uma cristologia que visualize a 

humanidade de Cristo em termos femininos, e veja Cristo como a “encarnação da 

divindade feminina”.295 

Recentemente, uma representação feminina de Cristo, chamada de Christa, 

surgiu entre autoras feministas. Christa surgiu como uma figura feminina do crucifixo, 

feita pela escultora britânica Edwina Sandys, em 1975.296 

 
289 GEBARA, Ivone. Longing for running water: Ecofeminism and liberation. Minneapolis: Augsburg 

Fortress Publishing, 1999. p. 137-171. 
290 ELLER, Cynthia. Living in the Lap of the Goddess: The Feminist Spirituality Movement in America 

New York: Crossroad, 1993. p. 47. 
291 As críticas feministas à doutrina da Trindade variam da simples rejeição da doutrina até críticas mais 

sutis sobre como o Pai sempre parece ter status superior às outras duas pessoas, numa comunidade 

hierárquica e masculina. A crítica mais persistente das teólogas feministas contra a doutrina da Trindade 

é que ela é usada para reforçar a hierarquia e subscrever a masculinidade de Deus. Ver GREY, Mary. 

The Core of our Desire: Re-Imaging the Trinity. Theology, v. 93, (p. 363-372), 1990. Disponível em: 

<https://bit.ly/30kj0hG>. Acesso em 08 jan. 2020. 
292 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 112. 
293 SCHÜSSLER-FIORENZA, Elisabeth. Jesus: Miriam's Child, Sophia’s Prophet: Critical Issues in 

Feminist Christology. New York: Continuum, 1994. 
294 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 103-108. 
295 LEONARD, Ellen. Women and Christ: Toward Inclusive Christologies. Toronto Journal of Theology, 

v. 6, n. 2, (p. 266-285), 1990. p. 273. Disponível em: <https://bit.ly/35RLuQW>. Acesso em: 13 jan. 

2020. 
296  Sobre Christa e seus significados na teologia feminista, ver, por exemplo, HEYWARD, Carter. 

Touching Our Strength: The Erotic as Power and the Love of God. San Francisco: Harper & Row, 

1989. p. 114-116; RUETHER, Rosemary R. Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology. 
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As queixas contra a masculinidade de Jesus remontam a Mary Daly, que via o 

“mito do pecado” e o “mito da redenção” como sintomas da doença da arrogância 

masculina, a doutrina da expiação como uma “síndrome do bode expiatório” que 

incentiva as mulheres a imitar o modelo de amor abnegado de Jesus.297 Elizabeth Johnson 

afirma que, quando a masculinidade de Jesus é interpretada como “essencial à sua função 

e identidade cristãs redentoras”, então “Cristo serve como uma ferramenta religiosa para 

marginalizar e excluir as mulheres”.298 

De acordo com a teologia feminista, a masculinidade de Jesus é interpretada ao 

longo da história cristã como deificando o homem e tornando seu domínio sobre a mulher 

um direito divino. Essa foi a acusação de Mary Daly: “Se Deus é homem, então o homem 

é Deus” (com base na teoria da projeção de Feuerbach, que “Deus é o espelho do 

homem”).299 A figura de Deus como Pai e de Jesus como o Filho sofredor reforça e 

legitima o poder masculino e a submissão feminina.  

Alega-se que as mulheres não poderiam reivindicar sua própria identidade se um 

Jesus homem for considerado o modelo, o “Autor e Consumador da nossa fé” (Hb 12:2). 

A teologia feminista questiona “se o homem histórico Jesus de Nazaré pode ser um 

modelo para as mulheres contemporâneas, pois a libertação psicológica feminista 

significa exatamente a luta das mulheres para se libertar de todas as normas e modelos 

masculinos internalizados”.300 

 

8.1 Avaliação teológica 

Jesus era do sexo masculino. Foi anunciado que Maria daria à luz “um filho”, 

que receberia o nome de “Jesus” – duas expressões gramaticalmente masculinas em grego 

(Mt 1:21). Ele é o “varão que tem a primazia” (Jo 1:30), o “homem profeta” (Lc 24:19 

ACF), o “varão aprovado por Deus” (At 2:22), o “filho homem” (Ap 12:5 ACF). A 

profecia messiânica usa termos masculinos (em hebraico) para referir-se a ele: “Porque 

 
Boston: Beacon, 1983. p. 116-138; BROCK, Rita Nakashima. Journeys by Heart: A Christology of 

Erotic Power. New York: Crossroad, 1989. 
297 DALY, Mary. The Qualitative Leap beyond Patriarchal Religion. Quest, v.1, n. 4, (p. 20-40), 1974. 

Disponível em: <https://bit.ly/37Znqgc>. Acesso em: 13 jan. 2020; DALY, Mary. Beyond God the 

Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation. Boston: Beacon, 1973. p. 75-77. 
298 JOHNSON, Elizabeth A. She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse. New 

York: Crossroad, 1992. p. 151. 
299 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 70. 
300 SCHÜSSLER-FIORENZA, Elisabeth. Toward a Feminist Biblical Hermeneutics: Biblical Interpretation 

and Liberation Theology. In: MAHAN, Brian; RICHESIS, L. Dale (eds.). The Challenge of Liberation 

Theology: A First World Response. Maryknoll: Orbis, 1981. p. 107. 
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um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu 

nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Is 

9:6). Isso é o que está escrito, esses são os dados revelados. 

O problema central da cristologia feminista é que seu ponto de partida para fazer 

teologia não é o Deus transcendente e sua revelação nas Escrituras, mas a experiência 

humana, especificamente a experiência de mulheres, que passa a ser considerada fonte e 

critério da verdade, acima da Bíblia. A Bíblia é arrastada a um tribunal hermenêutico, e 

julgada pela experiência, interesses e necessidades específicos das mulheres. 

Apesar das posições cristológicas feministas serem diversas, variando da 

rejeição total de Jesus como encarnação divina às interpretações alternativas e 

metafóricas, nenhuma das opções parecem ser coerentes com o testemunho das 

Escrituras. 

Aparentemente, as teólogas feministas têm levado muito a sério a linguagem 

antropomórfica utilizada na Bíblia para descrever Deus. Poucos teólogos cristãos 

argumentariam que Deus é ontológica e literalmente macho, com corpo físico e 

características masculinas. O fato é que a Bíblia descreve Deus como Pai, e Jesus como 

Filho. Ademais, descreve claramente a humanidade de Jesus – alguém do sexo masculino. 

Ocasionalmente, a Bíblia também usa linguagem feminina para descrever Deus e ilustrar 

suas ações (como as feministas têm destacado).301 Resta ao intérprete da Bíblia lidar com 

os dados que ela traz. É especulação afirmar que a substituição de um Cristo masculino 

por uma figura feminina ou impessoal traria maior benefício no relacionamento entre 

homens e mulheres. 

Se o fato de Jesus ter sido um homem é problemático para mulheres, o fato dele 

ter sido solteiro seria um problema para casados, o fato dele ter sido judeu seria um 

problema para não judeus, o fato dele nunca ter sido pai seria um problema para pais, e 

assim sucessivamente. Esse tipo de leitura exigiria uma hermenêutica identitária sem 

limites, que descaracterizaria completamente o texto bíblico. 

Além disso, a acusação das teólogas feminista traz um problema para o 

feminismo: elas creem que existem características de caráter e personalidade 

intrinsecamente masculinos ou femininos? Ver características masculinas ou femininas 

 
301 Para uma avaliação teológica da linguagem sexual utilizada para descrever Deus no Antigo Testamento, 

ver DAVIDSON, Richard. Flame of Yahweh: Sexuality in the Old Testament. Peabody: Hendrickson 

Publishers, 2007. p. 113-129. 
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em descrições do caráter e da personalidade de Deus e Jesus não seria uma visão 

essencialista e estereotipada? 

A teologia feminista tem contribuído positivamente para uma melhor 

compreensão das doutrinas do homem e da salvação, enfatizando que homem e mulher 

foram criados à imagem de Deus, e que “a desumanidade masculina para com as mulheres 

é uma manifestação óbvia da pecaminosidade humana”.302 Mas a verdade bíblica de que 

as mulheres não devem ser oprimidas e massacradas pode ser apresentada com textos 

bíblicos em sua integridade, e não precisa de uma alteração da figura bíblica de Jesus. 

  

 
302 DEDEREN, 2011, p. 222. 
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9. A crítica feminista à doutrina da expiação 
Na teologia feminista, a espiritualidade patriarcal é vista como “enraizada em 

noções de queda e redenção”,303 e “o modelo [do sacrifício expiatório] é repugnante 

porque se baseia na vitória através da morte violenta”.304 A centralidade da cruz é 

criticada, porque a cruz promove e glorifica a violência e o abuso, e, na visão feminista, 

a violência familiar contra a mulher também é favorecida pela doutrina da expiação, pois 

a “teologia da cruz reforça a ideia do sofrimento sacrifical”,305 o sofrimento que salva. 

A teologia da cruz é acusada de promover uma correspondência  

 

entre o sofrimento da mulher e a cruz de Cristo. Seu sofrimento com a violação 

de seus direitos e a própria violência é o fardo que ela tem de carregar, assim 

como Cristo carregou sua cruz. Mesmo que outras igrejas ou crenças não 

tenham este símbolo, elas tendem a reforçar a ideia de que a violência à qual a 

mulher é submetida e o sofrimento que isto acarreta é o seu fardo.306 

 

As mulheres seriam convencidas a se conformarem com seu sofrimento, a 

abraçarem o abuso como a sua cruz, na esperança de que isso tenha o efeito de salvar. 

Algumas feministas chegam a afirmar que a doutrina cristã da salvação reflete 

“imagens da negligência infantil ou, pior ainda, do abuso infantil, tornando-o aceitável 

como comportamento divino - abuso infantil cósmico, por assim dizer. O pai permite, ou 

mesmo inflige, a morte de seu único filho perfeito”.307 A teologia feminista sugere, então, 

conceitos alternativos de expiação não violenta.308 

Para Delores Williams, Jesus “não vence o pecado pela morte na cruz. Antes, 

Jesus vence o pecado da tentação no deserto”. Jesus “venceu o pecado na vida, não na 

morte”.309 Portanto, numa visão feminista, a morte de Jesus não é salvífica, mas apenas a 

sua vida. 

Nem todas as feministas fazem afirmações contundentes assim. Mas é 

perceptível a tendência geral de diminuir a importância da cruz, seja por uma negação 

 
303 HOOKS, 2018, p. 119 
304 GREY, Mary. Redeeming the Dream: Feminism, Redemption and the Christian Tradition. London: 

SCM Press, 1989. p. 124-125. 
305 SINGH, Priscilla. As igrejas dizem “não” à violência contra a mulher: plano de ação para as igrejas. 

São Leopoldo: Sinodal, 2005. p. 22. Disponível em: <https://bit.ly/2tdAG24>. Acesso em 13 jan. 2020. 
306 STROHER, Marga J. O que espero da religião? Palavras que me tragam para a vida! In: OROZCO, 

Yury Puello (org.). Religiões em diálogo: violência contra as mulheres. São Paulo: Católicas pelo 

Direito de Decidir, 2009. (p. 101-118) p. 106. 
307 BROCK, 1989, p. 56. 
308 Para uma exposição e avaliação dos conceitos feministas de “expiação não violenta”, ver WEAVER, J. 

Denny. The Nonviolent Atonement. Grand Rapids: Eerdmans, 2001. 
309 WILLIAMS, Delores S. Black Women's Surrogate Experience and the Christian Notion of Redemption. 

In: EAKIN, William R.; MCDANIEL, Jay B.; COOEY, Paula M. (eds.). After Patriarchy: Feminist 

Transformations of the World Religions. Maryknol: Orbis, 1991. p. 12. 



 

 
 

55 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

franca, ou por sugestões de reinterpretações do significado do sacrifício de Jesus.310 Na 

teologia feminista, a cruz deve ser entendida apenas como um exemplo de abuso. Mas a 

redenção não pode vir na forma da cruz, e só pode vir se a ofensa da cruz for removida.311 

 

9.1 Avaliação teológica 

Quando avaliada em seu contexto canônico abrangente, a doutrina da expiação 

enfatiza o caráter único e “de uma vez por todas” (Hb 9:12, 26-28; 10:12-14) da obra 

expiatória de Cristo, o que torna desnecessário qualquer sofrimento humano expiatório. 

Ele sofreu e morreu de maneira substitutiva, para cumprir o desígnio divino anunciado 

pelos profetas: “ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 

sarados” (Is 53:5). Era “o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo” (Ap 13:8). 

Além disso, a obra expiatória de Jesus na cruz não é apresentada biblicamente 

como a hostilidade de Deus, o Pai, contra um Filho vulnerável, mas como a doação do 

Pai no Filho, através do poder do Espírito Santo. Jesus se ofereceu, voluntariamente, não 

foi uma vítima indefesa. Ele “se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos 

desarraigar deste mundo perverso” (Gl 1:4). Disse: “eu dou a minha vida para a reassumir. 

Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou” (Jo 10:17-18). Ele “a 

si mesmo se entregou por mim” (Gl 2:20), “se entregou a si mesmo por nós” (Ef 5:2), “a 

si mesmo se entregou por ela [a igreja]” (Ef 5:25). 

O problema da interpretação feminista da cruz é que ela é claramente uma 

distorção bizarra da doutrina da expiação. Se a doutrina da expiação tem sido usada para 

manter mulheres debaixo do sofrimento, a solução não deve ser a negação da doutrina da 

expiação, mas o esclarecimento à luz da Bíblia. Mas essa denúncia não parece estar 

correta. Pelo menos no discurso de amplos setores evangélicos, o sofrimento de Jesus é 

frequentemente apresentado como substitutivo (como no lema neopentecostal “Pare de 

sofrer”312): Jesus sofreu para que os cristãos não tenham que sofrer. 

O discurso feminista “funciona como uma acusação, considerada verdadeira até 

 
310 Sobre isso, ver GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 73-76; VÉLEZ, Olga Consuelo. La cruz de Cristo y 

la violencia sexual contra las mujeres. Horizonte: revista de Estudos de Teologia e Ciências da 

Religião, v. 13, n. 39, (p. 1206-1236), 2015. 
311 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 74. 
312 “Pare de sofrer” é o lema da Igreja Universal do Reino de Deus. Ver CIPER. Pare de sofrer: os segredos 

da Igreja Universal no Chile. 19 jan. 2016. Disponível em: <https://bit.ly/382QzqX>. Acesso em 12 

jan. 2020. 
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que se prove falsa [...]. A crítica assume, a priori, que as imagens da cruz como expiação 

[...] contribuem para a crescente violência e abuso em nossa sociedade, em particular a 

violência contra mulheres e crianças nas mãos dos homens”.313 Porém, assumir que isso 

seja verdade sem considerar o que a própria Bíblia afirma sobre os temas do sacrifício 

expiatório, da violência e do abuso de vulneráveis é uma falha metodológica. Apenas 

caricaturas da teologia da expiação podem contribuir para o abuso e a violência. Se esse 

for o caso, trata-se de um uso indevido do texto bíblico, e a solução não é negar o texto e 

a doutrina, mas recuperar o ensino bíblico e proteger a doutrina contra esse uso indevido.  

  

 
313 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 75. 
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10. Feminismos e sexualidade 
A visão feminista da sexualidade centraliza-se na liberação sexual. bell hooks314 

escreveu: “A liberdade sexual só pode existir quando os indivíduos não são mais 

oprimidos por uma sexualidade socialmente construída baseada em definições 

biologicamente determinadas de sexualidade[...]. Para definir o cenário para o 

desenvolvimento dessa liberdade sexual, o movimento feminista deve continuar a se 

concentrar em acabar com a opressão sexual feminina”.315 

A escritora feminista Peggy Orenstein afirma que a Revolução Sexual começou, 

teoricamente, com pensadores como Freud, Reich e Marcuse, mas só se popularizou e 

modificou o comportamento das pessoas com os movimentos de contracultura: o 

movimento hippie, o movimento gay e o movimento feminista.316 

A liberação sexual feminista na Segunda Onda encontrou forte oposição, 

especialmente na religião. Por isso, Firestone afirma que as feministas deveriam 

“estabelecer as condições prévias para uma sexualidade livre”,317 e sua estratégia é “nos 

concentrarmos em derrubar as instituições que produziram essa organização psíquica [da 

sexualidade]”, uma “revolução feminista”.318 

Outra característica da liberação sexual feminista é a tentativa de desvincular 

sexualidade da moralidade. Por exemplo, Jessica Valenti, no livro The Purity Myth (O 

mito da pureza), ensina que perder a virgindade não é nada especial, e que mulheres 

podem e devem ir para a cama com vários parceiros, se quiserem. Ela crê que precisamos 

parar de vincular moralidade à sexualidade: “Nossas filhas merecem um modelo de 

moralidade que se baseia na ética, não em seus corpos”.319 Acusa a sociedade de 

confundir sexualidade e moralidade através da religião (dentre outros fatores).320 

É apenas no final do livro (duas páginas antes do fim do texto), após tecer elogios 

à vida sexual ativa de adolescentes e jovens, que Valenti afirma que “virginity is fine”, 

numa nota de rodapé: 

 

Para constar: eu acho que a virgindade é boa, assim como eu acho que fazer 

sexo é bom. Eu realmente não me importo com o que as mulheres fazem 

 
314 FUNDAÇÃO ROSA LUXEMBURGO. A pedagogia negra e feminista de bell hooks. 12 mar. 2019. 

Disponível em: <https://bit.ly/2Risqpy>. Acesso em 05 jan. 2020. 
315 HOOKS, bell. Feminist Theory: From Margin to Center. London: Pluto Press, 2000. p. 150-151. 
316 ORENSTEIN, Peggy. Garotas & Sexo. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 8. 
317 FIRESTONE, 2003, p. 259. 
318 FIRESTONE, 2003, p. 260. 
319 VALENTI, Jessica. The Purity Myth: How America’s Obsession with Virginity Is Hurting Young 

Women. Berkeley: Seal Press, 2009. p. 14. 
320 VALENTI, 2009, p. 24. 
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sexualmente, e você também não deveria. De fato, esse é o ponto. Acredito que 

a decisão de uma jovem de fazer sexo, ou não, não deve impactar como ela é 

vista como ator moral.321 

 

A liberação sexual é um dos principais impulsionadores do discurso feminista 

pelo direito ao aborto, como admite bell hooks: “[e] estava claro para nós que não poderia 

haver qualquer libertação sexual genuína para mulheres e homens sem melhores e mais 

seguros métodos contraceptivos – sem o direito ao aborto seguro e legal”.322 O 

movimento de libertação sexual fortaleceu a crítica feminista ao casamento, 

principalmente a demanda por métodos de controle de natalidade seguros e acessíveis.323 

O discurso majoritário hoje é que essa é uma questão de “saúde pública”, mas a motivação 

inicial era a liberação sexual. 

Um destaque no discurso feminista sobre a sexualidade foi a denúncia do duplo 

padrão moral sexual, um padrão para as mulheres e outro para os homens. Em síntese, a 

crítica é que a sociedade tolera no homem o que condena fortemente na mulher: a 

atividade sexual antes do casamento, a promiscuidade e a infidelidade. No entanto, o 

ativismo conseguiu apenas igualar o “direito” das mulheres de reproduzirem o 

comportamento masculino, nivelando por baixo. 

A liberação sexual feminista esperava ajudar a mulher a deixar de ser um objeto 

sexual do homem (especialmente do marido). No entanto, na cultura atual, essa liberdade 

tem sido usufruída mostrando o corpo e praticando sexo livre, o que é outra forma de ser 

um objeto sexual dos homens.324 

No conceito feminista de “heterossexualidade compulsória”, a 

heterossexualidade é vista como instituição política, um sistema de dominação. A 

heterossexualidade é política porque é baseada no conceito de “diferença de sexos”, um 

processo de convencimento cultural através de políticas familiares e educacionais, que 

impõe normas de submissão e devoção ao masculino. 

Marilyn Frye ensina que a heterossexualidade feminina “não é um impulso 

biológico”, mas “um conjunto de instituições e práticas sociais [...]”.325 De acordo com 

 
321 VALENTI, 2009, p. 213. Após ler o livro, é difícil acreditar que Valenti realmente não se importa com 

o que as mulheres fazem sexualmente. E a própria existência de seu livro contradiz ironicamente sua 

afirmação. 
322 HOOKS, 2018, p. 44. 
323 HOOKS, 2018, p. 94. 
324 Para uma crítica feminista da objetificação contemporânea das mulheres, ver os artigos disponíveis em: 

<https://bit.ly/2tW1c09>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
325 FRYE, 1992. p. 132. 
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Frye, a “sexualidade natural” é constituída de “relações de poder que são expressas e 

mantidas pelas instituições da heterossexualidade feminina nas culturas patriarcais”.326 

Existem “pressões para se conformar à heterossexualidade feminina patriarcal”.327 

Bryson destaca que “a rejeição da heterossexualidade é, portanto, um ato político que 

atinge o cerne do patriarcado”,328 pois a identidade feminina foi “violentamente reduzida 

e desperdiçada debaixo da instituição da heterossexualidade”.329 

Apesar de não defender o lesbianismo como o único estilo vida feminista 

possível, algumas feministas convidam as mulheres heterossexuais a identificarem-se 

com o “lesbianismo político” e seguir o “continuum lésbico”. 330 Por sua vez, feministas 

radicais creem que, “em uma sociedade patriarcal, todas as relações heterossexuais são 

estupro porque as mulheres, como grupo, não estão em uma posição social forte o 

suficiente para dar consentimento significativo”.331 Andrea Dworkin descreve a relação 

heterossexual como “a expressão pura, estéril e formal do desprezo dos homens pelas 

mulheres”.332 E Julie Bindel revelou: “Espero que a heterossexualidade não sobreviva, na 

verdade”.333 

 

10.1 Avaliação teológica 

O conceito de liberação sexual é contrário à ética sexual bíblica. No pensamento 

feminista, “‘libertação sexual’ significa que minha sexualidade é minha, e só eu posso 

determinar como é uma expressão autêntica dessa sexualidade”.334 Porém, na ética 

 
326 FRYE, 1992, p. 132. 
327 FRYE, 1992, p. 135. 
328 BRYSON, 2003, p. 189. 
329 RICH, Adrienne. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. Signs, v. 5, n. 4, (p. 631-660), 

1980 (1980a), p. 657. Disponível em: <https://bit.ly/2QMPnlR>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
330 O “lesbianismo político” é a ideia de que a lesbianidade é uma escolha política, é optar por um estilo de 

vida sem o olhar masculino (desejem elas ou não outras mulheres), de maneira que as mulheres tenham 

mais visibilidade, e o “continuum lésbico” seria uma longa tradição histórica de amizade, relações 

passionais, afetivas e/ou eróticas entre mulheres, uma forma de sororidade que visa à construção e 

pertencimento a comunidades de mulheres com objetivos de fortalecimento coletivo e apoio mútuo 

(MCCANN, 2019, p. 339; MARTINELI, Flávia. Toda mulher pode ser lésbica; é uma opção política. 

03 jan. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/2FSuAH3>. Acesso em: 05 jan. 2020). 
331 PATAI, Daphne; KOERTGE, Noretta. Professing Feminism: Education and Indoctrination in Women's 

Studies. New and Expanded Edition. Lanham: Lexington Books, 2003. p. 129. Patai e Koertge atribuem 

essas ideias a Andrea Dworkin e Catharine MacKinnon. 
332 DWORKIN, Andrea. Intercourse – the Twentieth Anniversary Edition. New York: Basic Books, 2007. 

p. 171. 
333 BINDEL, Julie. An Interview with Julie Bindel. radfem collective. 7 set. 2015. Disponível em: 

<https://bit.ly/2QTJtzz>. Acesso em 05 jan. 2020. 
334 SORORIDADE NÃO MONO. Não existe poliamor sem feminismo. 21 jul. 2019. Disponível em: 

<https://bit.ly/37XIkfM>. Acesso em 06 jan. 2020. 
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bíblica, “todas as relações sexuais extraconjugais devem ser rejeitadas pelas mesmas 

razões que a prostituição, ainda que a atividade sexual não esteja sujeita à remuneração” 

(Dt 22:22).335 A Bíblia não abre nenhuma concessão às relações sexuais, a não ser dentro 

do casamento. Nesse ponto, a denúncia feminista do duplo padrão moral sexual pode ser 

útil: a Bíblia não abre exceções nem para homens nem mulheres. 

Biblicamente, não existe a opção de fazer sexo (hétero ou homossexual) fora do 

casamento sem que isso seja errado e tenha consequências danosas (Gn 29:23-25; cf. Lv 

20:10-21; Dt 22:13-21, 28, 29). Ao falar sobre a ética sexual, Jesus (Mt 19:4-6) e Paulo 

(Rm 1:24-27; 1Co 6:9) usaram a instituição do casamento na criação como pano de fundo. 

Segundo Ellen White, “[a]s afeições juvenis devem ser refreadas, até chegar o 

período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua 

manifestação”.336 Nesse assunto, o exemplo de José, fugindo do assédio da mulher de 

Potifar, é paradigmático (Gn 39:6-20). 

Quanto à exaltação feminina das relações lésbicas, a Bíblia não nega a existência 

e o valor da amizade entre mulheres. A história de Rute gira em torno de uma relação 

profunda de amizade e amor entre mulheres. Elas se unem, se ajudam e se protegem. Mas 

isso não lança dúvidas sobre a existência de uma “natureza humana”, de mulher/fêmea e 

macho/homem, nem muda o fato de que a prática sexual só é biblicamente aceitável 

dentro de um casamento heterossexual monogâmico.  

É inegável que o apoio feminista aos direitos de gays, lésbicas e bissexuais veio 

acompanhado de uma consciência das interseções entre o patriarcado e o heterossexismo. 

Na visão feminista, o patriarcado e a heteronormatividade são inimigos que precisam ser 

igualmente combatidos. Apesar de algumas divergências (especialmente com as 

feministas radicais), o transfeminismo tem sido aceito como parte do movimento 

feminista. 

Para um cristão, “o sexo fora do vínculo conjugal não é bíblico; é uma terrível e 

destrutiva consequência do pecado”.337 Portanto, essa liberação sexual quase irrestrita 

sonhada pelos feminismos não está em sintonia com o ensino bíblico.  

 
335 KIS, 2011, p. 772. 
336 WHITE, 1996, p. 79. 
337 ROCK, 2011, p. 806. 
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11. Feminismos e gênero 
Graças aos escritos de Simone de Beauvoir, as feministas da Segunda Onda 

começaram a fazer distinção entre sexo e gênero.338 A feminilidade passou a ser vista 

como uma imposição patriarcal:  

 

[...] não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida 

especificamente femininos: isso seria admitir a existência de uma natureza 

feminina, isto é, aderir a um mito inventado pelos homens para aprisionar as 

mulheres em sua condição de oprimidas.339 

 

Com a contribuição de feministas como Monique Wittig,340 o conceito de que 

gênero é apenas uma performance culturalmente construída foi sendo desenvolvido até 

atingir popularidade na Terceira Onda do Feminismo. 

Assim, a ideia de que há naturalidade, algo relacionado à biologia, nos conceitos 

de masculinidade e feminilidade é política, e sela a desigualdade social entre as categorias 

“homem” e “mulher”. Apesar desses conceitos não serem necessariamente uma apologia 

ao lesbianismo, eles refletem a visão positiva que as teóricas feministas têm da prática 

homossexual. Uma feminista cristã adventista teria enormes dificuldades para conciliar 

essas convicções com a reprovação cristã da prática homossexual como um pecado. 

A feminista Teresa de Lauretis é frequentemente citada como a primeira a usar 

a expressão “teoria queer” em 1991.341 Há uma forte influência da teoria queer a partir 

da terceira Onda do Feminismo. Paul Preciado (que antes se chamava Beatriz Preciado), 

no livro Manifesto contrassexual, propõe a substituição da “natureza”, que sujeita uns 

corpos a outros, pelo contrato da contrassexualidade onde os corpos não mais se 

reconheceriam como “homens” ou “mulheres”. Nega que ser homem ou mulher seja uma 

“verdade biológica”.342 Não existiria gênero, nem orientação sexual. Seria o fim da 

natureza, do gênero como verdade biológica. 

A socióloga feminista Ann Oakley afirma que: “‘Sexo’ é um termo biológico: 

 
338  MCCANN, 2019, p. 258. 
339  BEAUVOIR, Simone de. Balanço Final. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 497. 
340  WITTIG, Monique. One is not born a woman. In: ABELOVE, Henry; BARALE, Michèle Aina; 

HALPERIN, David M. (eds.). The Lesbian and Gay Studies Reader. New York: Routledge, 1993. p. 

103-109. Texto disponível em: <https://bit.ly/2RrmsmD>. Acesso em 04 jan. 2020. 
341  LAURETIS, Teresa de. Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. Differences: A Journal of Feminist 

Cultural Studies, vol. 3, n. 2, 1991, p. iii-xviii apud SANTOS, Ana Cristina. Estudos queer: identidades, 

contextos e acção colectiva. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 76, (p. 3-5), 2006. Disponível em: 

<http://journals.openedition.org/rccs/813>. Acesso em 13 jan. 2020. 
342 PRECIADO, Beatriz. Manifesto contrassexual: práticas subversivas de identidade sexual. São Paulo: 

n-1 edições, 2014. p. 21. 
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‘gênero’ é psicológico e cultural”.343 Ela afirma que 

 

Gênero é um termo que tem conotações psicológicas e culturais, e não 

biológicas; se os termos apropriados para sexo são “macho” e “fêmea”, os 

termos correspondentes para gênero são “masculino” e “feminino’; estes 

últimos podem ser bastante independentes do sexo (biológico).344 

 

A ideia de que existe um estado natural da pessoa humana como “mulher” é 

chamada de essencialismo (em oposição ao construtivismo). Para Berenice Bento, não 

existe uma mulher enquanto essência, enquanto natureza – trata-se apenas de construção 

cultural do patriarcado.345 Essa é uma afirmação de caráter teológico muito forte. 

Há tensões entre a política transgênero e algumas vertentes do feminismo que 

consideram a transexualidade e a transição de gênero como naturalizadoras do binário de 

gênero, uma posição frequentemente associada ao feminismo radical e à Segunda Onda. 

A Segunda Onda trouxe o conceito de gênero como cultural, e sexo como biológico. A 

Terceira Onda deu um passo além: gênero não existe de fato. E as duas visões, por vezes, 

entram em conflito. 

Um dos problemas é que as mulheres transgênero e transexuais reforçariam 

estereótipos de gênero ao assumirem inflexões de voz feminina, usarem roupas e 

maquiagens caracteristicamente femininas, e fazerem implantes corporais para alcançar 

uma anatomia feminina. Em suma: as mulheres trans estariam recuperando uma 

feminilidade essencial, a ideia de que certas características são inerentes a mulheres.346 

Outro problema seria o discurso de algumas mulheres transexuais de que “nasceram 

assim”, o que é considerado um perigoso erro pelas mais identificadas com a visão radical 

da Segunda Onda.347 A tensão em torno do assunto gerou uma nomenclatura para as 

feministas radicais que rejeitam isso: TERF’s (Feministas Radicais Trans-Excludentes). 

Frases feministas clichês da Segunda Onda, como “sem útero, sem opinião!” e 

“homem falando de feminismo...”, poderiam ser consideradas essencialistas e sexistas, 

 
343 OAKLEY, Ann. Sex, Gender and Society. London: Gower/Maurice Temple Smith, 1985. p. 158. 
344 OAKLEY, 1985, p. 159. 
345 A socióloga feminista Berenice Bento afirma que “masculinidades e feminilidades não são assunto da 

natureza, mas dizem respeito às relações de poder”. Para ela, “[a] plasticidade esconde o estruturante: 

as relações entre masculinidades e feminilidades não são naturais, são, ao contrário, históricas, sociais, 

cultuais e políticas. [...] Se não é da ordem natural, como identificar uma ‘mulher de verdade’? Ao 

afirmar o caráter plástico, estou dizendo que não existe mulher e homem in natura” (BENTO, Berenice. 

O não ridículo de Marcela Temer. Disponível em: <https://bit.ly/2TkDoxr>. Acesso em 03 jan. 2020. 
346 O grupo de feministas críticas ao transgenerismo incluem nomes como Sheila Jeffreys, Janice Raymond, 

Camille Paglia, Germaine Greer, Lorene Gottschalk, e outros nomes importantes. 
347 GRATÃO, Paulo. Por que as feministas radicais não aceitam mulheres trans no movimento? 28 

mar. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/35PgbGg>. Acesso em 13 jan. 2020. 
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contrárias à vanguarda do feminismo de Terceira Onda. Mas a incompatibilidade entre 

feminismo e identidade transgênero aparentemente tem sido superada pelo 

transfeminismo e por um apelo ao feminismo interseccional.348 

Judith Butler nega a existência de uma base natural para o gênero: “O gênero é 

a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura 

reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de 

uma substância, de uma classe natural de ser”.349 Na Segunda Onda feminista, Firestone 

já afirmava que “as feministas precisam questionar, não apenas toda a cultura ocidental, 

mas a organização da própria cultura e, além disso, até a própria organização da 

natureza”.350 

A teoria queer praticamente nega a importância da natureza, da biologia, e 

denuncia as “ficções médicas contemporâneas”.351 A origem e causa das categorias de 

identidade “são efeitos de instituições, práticas e discursos [...]”.352 Butler define gênero 

assim: “o gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como 

preexistente à obra. [...] não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero; 

essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias expressões tidas como 

seus resultados”.353 

De acordo com a feminista brasileira Djamila Ribeiro, a “biologia é utilizada 

como base para a legitimação da opressão da mulher”.354 Ela afirma que “os dados da 

biologia incorrem em má fé355, porque pela perspectiva existencialista nenhum ser é 

aquilo que é, nenhuma substância é absolutamente fixa, é sempre capaz de se transformar 

 
348 A interseccionalidade é uma vertente do feminismo que explica “como diferentes aspectos da identidade 

de um indivíduo, como raça, sexo e idade, criam sistemas convergentes de discriminação” (MCCANN, 

2019, p. 339). E o transfeminismo (ou feminismo trans) é o “movimento de e para as mulheres trans, 

estimulando seu envolvimento dentro do feminismo como um todo e defendendo suas questões 

específicas” (MCCANN, 2019, p. 339). 
349 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003. p. 59. 
350 FIRESTONE, 2003, p. 10. 
351 BUTLER, 2003, p. 11. 
352 BUTLER, 2003, p. 9. 
353 BUTLER, 2003, p. 48. Butler apoia-se em Nietzsche: “No desafio de repensar as categorias do gênero 

fora da metafísica da substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietzsche, em A 

Genealogia da Moral, de que ‘não há ser por trás do fazer, do realizar e do tornar-se; o ‘fazedor’ é uma 

mera ficção acrescentada à obra – a obra é tudo’” (p. 48). 
354 Para além da biologia: Beauvoir e a refutação do sexismo biológico 
355 Como é possível “os dados da biologia” incorrerem em má fé? Dados são informações científicas obtidas 

por meio de pesquisa e registradas. Quem usa/interpreta os dados é que pode incorrer em má fé. 

Provavelmente, é isso o que a autora quer dizer. 
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em uma nova substância”.356 

Gayle Rubin acredita que o feminismo “deve sonhar em eliminar as sexualidades 

compulsórias e os papeis sexuais. O sonho que me parece mais cativante é o de uma 

sociedade andrógina e sem gênero (embora não sem sexo), na qual a anatomia sexual de 

alguém é irrelevante para o que ela é, o que ela faz, e com quem tem sexo”.357 

 

11.1 Avaliação teológica 

Um cristão não precisa concordar com uma análise feita “pela perspectiva 

existencialista” de Djamila Ribeiro, nem com qualquer outra teoria baseada em premissas 

contrárias à Bíblia. Um cristão bíblico não precisa negar a biologia dessa maneira. Apesar 

de não acreditar que é só o que a biologia diz, o cristão não crê que é menos do que o que 

a biologia diz. Ver-se como “apenas biologia”, ou “apenas animais” seria um tipo de 

materialismo naturalista. Mas negar a biologia e afirmar que “o corpo não importa” para 

a sua identidade seria um tipo de dualismo grego ou gnosticismo. 

Mesmo entre cristãos, há uma crescente tendência contemporânea de rejeitar o 

binário bíblico de gênero (homem e mulher), e também de fazer a distinção entre “sexo” 

e “gênero”. Porém, a Bíblia associa inseparavelmente o gênero ao sexo biológico.358 O 

Antigo Testamento usa principalmente dois pares de palavras: zakar/neqeba 

(macho/fêmea), e ish/ishah (homem/mulher). Quando avaliadas juntas, essas palavras 

deixam claro que a visão bíblica de gênero é binária: 

 

E criou Deus o ser humano [‘adam] à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 

macho [zakar] e fêmea [neqebah] os criou (Gn 1:27, tradução nossa). 

Por isso, deixa o homem [ish] pai e mãe e se une à sua mulher [ishah], 

tornando-se os dois uma só carne (Gn 2:24). 

 

O substantivo masculino zakar significa “macho”, e sua etimologia vem de “ser 

afiado, pontudo”, uma óbvia referência ao órgão sexual masculino. O substantivo 

feminino neqeba, significa “fêmea”, e vem da raiz "furar, fazer um buraco”; uma 

referência ao órgão sexual feminino. Esse par de palavras é usado para seres humanos e 

animais. 

 
356 RIBEIRO, Djamila. Para além da biologia: Beauvoir e a refutação do sexismo biológico. Sapere Aude, 

v. 4, n. 7, (p .506-509), 2013. p. 508. 
357 RUBIN, Gayle. The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex. In: REITER, Rayna R. 

(ed.). Toward an Anthropology of Women. New York: Monthly Review Press, 1975. p. 157-210. 

Disponível em: <https://bit.ly/3a3dFQh>. Acesso em: 06 jan. 2020. 
358 Essa análise é um resumo da análise feita por DAVIDSON, 2007. 
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O substantivo masculino ish geralmente significa “homem” ou “marido”. O 

substantivo feminino ishah geralmente significa “mulher” ou “esposa”. A etimologia 

desse par de palavras é incerta, e seu uso é limitado principalmente aos humanos. Em 

alguns textos, ish é usado como um tipo de masculinidade que um macho deveria 

apresentar (Jz 8:21; 1Rs 2:2). 

Um macho (zakar) é alguém que tem pênis e pode ser circuncidado: “Esta é a 

minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência: todo macho [zakar] 

entre vós será circuncidado” (Gn 17:10; cf. v. 11). “Macho” (zakar) também é o oposto 

de “mulher” (ishah):  

 

Com macho [zakar] não te deitarás, como se fosse mulher [ishah]: abominação 

é (Lv 18:22, tradução nossa). 

Se também um homem [ish] se deitar com um macho [zakar], como se fosse 

mulher [ishah], ambos praticaram coisa abominável; serão mortos; o seu 

sangue cairá sobre eles (Lv 20:13, tradução nossa). 

 

Ou seja, “macho” não é nem "fêmea" e nem “mulher” (cf. o princípio que 

fundamenta a lei de Dt 22:5). 

No Novo Testamento, Jesus mantém o mesmo padrão do Gênesis, usando dois 

grupos de palavras gregas: "Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho 

[arsen] e fêmea [thelus], e disse: Portanto, deixará o homem [anthropos] pai e mãe e se 

unirá à sua mulher [gyné], e serão dois numa só carne?" (Mt 19:5 ARC) As palavras de 

Jesus igualam “macho” a “homem” e “fêmea” a “mulher”. Assim, Jesus deixou claro que 

homem é macho, e mulher é fêmea: arsen/anthropos e thelus/gyné. 

Biblicamente, o ser humano é uma entidade indivisível, e a identidade sexual 

não pode ser independente do corpo da pessoa, a identidade de gênero é vinculada ao sexo 

biológico. Para rejeitar isso, a opção, nada atrativa para um cristão bíblico, é tratar o 

Gênesis como mito, desconstruir os textos bíblicos e seus conceitos, limitando-os a seu 

tempo e cultura, e restringindo-os a seus contextos sociopolíticos. 

Em poucas palavras: na Bíblia, “fêmea” é “mulher”, e “macho” é “homem”. E 

seria preciso rejeitar a linguagem sexual da Bíblia como “uma expressão da cultura 

patriarcal” para negar a correlação entre macho/fêmea e homem/mulher, e continuar 

afirmando que “macho/fêmea” são categorias biológicas e “homem/mulher” são 

categoriais culturais. 

É preciso deixar claro que, na avaliação queer, o conceito bíblico seria 

classificado como um estigma transfóbico, pois identifica gênero com sexo. Uma cristã 
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feminista precisa saber que, na Bíblia, gênero é biologicamente definido, e esse é 

considerado um dos pilares do patriarcado. Isso é classificado como cisnormatividade,359 

e é um dos fundamentos da transfobia.360 Apesar de haver alguma discussão interna entre 

ativistas feministas a respeito disso, em geral, acredita-se que é possível ser uma mulher 

com pênis e um homem com vagina. 

Em 2017, a IASD votou uma declaração oficial sobre o fenômeno transgênero, 

que inclui as seguintes afirmações: 

1. Deus criou o ser humano como duas pessoas que são respectivamente 

identificadas como homem e mulher em termos de gênero. A Bíblia associa 

inseparavelmente o gênero ao sexo biológico (Gênesis 1:27; 2:22–24) e não 

faz distinção entre os dois. A Palavra de Deus afirma a complementaridade, 

bem como as claras distinções entre homem e mulher na criação. O relato da 

criação de Gênesis é fundamental para todas as questões da sexualidade 

humana. 

2. [...] Portanto, o ser humano também deve ser uma entidade sexual 

indivisível, e a identidade sexual não pode ser independente do corpo da 

pessoa. De acordo com a Escritura, nossa identidade de gênero, como 

designada por Deus, é determinada por nosso sexo biológico no nascimento 

(Gênesis 1:27; 5:1–2; Salmos 139:13–14; Marcos 10:6).361 (grifo nosso) 

 

Um cristão feminista não pode continuar sem decidir a quem seguir nesse ponto. 

É uma encruzilhada, na qual a Bíblia leva a uma direção, enquanto alguns estudos de 

gênero e a teoria queer levam a outra direção oposta. Aparentemente, são dois sistemas 

de crença irreconciliáveis, e a teologia feminista têm optado por seguir o seguinte 

caminho:  

 

podemos dizer que a categoria de gênero ajuda a entender que as diferenças 

biológicas não servem para explicar as diferenças de gênero, classe e etnia, 

mas que estas são culturalmente construídas e se expressam e reproduzem nas 

múltiplas relações sociais [...].362 (grifo nosso) 

 

Por outro lado, diferentemente da teologia feminista, Ellen White usa uma 

 
359 Chama-se “cisgênero” a pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao que lhe foi atribuído ao nascer 

(pode-se abreviar para “cis”). A cisnormatividade é assumir que o “cis” é o padrão, o normal 

(MCCANN, 2019, p. 338). 
360 A “transfobia” é preconceito, o medo ou ódio com relação à pessoas transgêneras (MCCANN, 2019, p. 

341; ALVES, Hailey; JESUS, Jaqueline Gomes de. Feminismo transgênero e movimentos de mulheres 

transexuais. Revista Cronos, v. 11, n. 2, (p. 8-19), 2010. p. 13. Disponível em: 

<https://bit.ly/2ToZdvR>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
361  BIBLICAL RESEARCH INSTITUTE. BRI Ethics Committee Releases Statements on 

Transgenderism. 2014. Disponível em: <https://bit.ly/2t60a1B>. Acesso em 09 jan. 2020. Ver também 

IASD (IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA). Igreja Adventista vota declaração sobre 

transgêneros. 13 abr. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/38671qi>. Acesso em 09 jan. 2020. 
362 REIMER, Ivoni R. Grava-me como selo sobre o teu coração: teologia bíblica feminista. São Paulo: 

Paulinas, 2005. p. 27. 
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linguagem binária, e afirma que Deus deu masculinidade e feminilidade,363 que são “de 

procedência celestial”.364 Segundo ela, os jovens podem desenvolver “nobre 

masculinidade e feminilidade, apesar da poluição moral que predomina”.365 Alerta que 

existem “hábitos errôneos que debilitam a masculinidade ou feminilidade dada por Deus”, 

366 e, por outro lado, estabelece que a “cultura intelectual e ensino moral”, juntamente 

com “princípios firmes, puros” são o “fundamento de uma varonilidade e feminilidade 

nobres”.367 No estudo da Bíblia “se desenvolvem as graças da varonilidade e feminilidade 

cristãs”.368  

Ellen White se refere a uma “santa feminilidade”,369 e a uma “feminilidade 

segundo a ordem de Cristo”.370 A verdadeira feminilidade “é um reflexo do caráter de 

Cristo”,371 e “a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral”.372 Esse discurso 

também poderia ser caracterizado como sexista e transfóbico hoje. 

Um cristão não precisa saber em detalhes todas as teorias de gênero que existem, 

pois “gênero” pode ser entendido de maneiras diferentes entre as vertentes do feminismo. 

Ele precisa saber o que a Bíblia ensina sobre isso, e, a partir daí, ele está apto a avaliar 

todas propostas que surgirem. Além do mais, não deve ter receio de fazer contrapontos 

publicamente, pois negar a Teoria Queer não é necessariamente negar a ciência.373 É 

inegável que, em vez de seguir as evidências, os estudos de gênero e estudos feministas 

têm um objetivo pré-determinado: “desnaturalizar” o gênero e desconstruí-lo como 

 
363 “Firmai-vos em vossa masculinidade e feminilidade que Deus vos deu” (WHITE, 1996, p. 301). “A 

educação que tornará os jovens uma bênção para o mundo, é a que os habilita para alcançar verdadeira 

e nobre virilidade ou feminilidade” (WHITE, Ellen G. Fundamentos da educação cristã. Tatuí: Casa 

Publicadora Brasileira, 1975. p. 72). 
364 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja, v. 1. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2006. p. 482. 
365 WHITE, Ellen G. Mensagens aos jovens. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2000. p. 369. 
366 WHITE, Ellen G. Refletindo a Cristo. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1986. p. 244. 
367 WHITE, 1996, p. 534. 
368 WHITE, Ellen G. Orientação da criança. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1993. p. 332 
369 WHITE, 1996, p. 333. 
370 WHITE, 2009, p. 30. 
371 WHITE, 1994, p. 541. 
372 WHITE, 2000, p. 353 
373 Apesar do construcionismo social (antiessencialista) estar se tornando a abordagem padrão pós-moderna, 

há evidências apontando para algum tipo de essencialismo (que sugere que existem diferenças inatas e 

estáveis entre os sexos), especialmente por fatores biológicos e psicológicos inatos, como evidenciam 

pesquisadores como Steven Pinker, Susan Pinker, Simon Baron-Cohen, David Buss, Leonard Sax e 

Robert Plomin. Na visão cristã, há espaço para as duas visões: existe uma essência (criação), mas 

também há influência da cultura na forma como expressamos masculinidade e feminilidade. Há 

pesquisas que demonstram diferenças inatas nas preferências e comportamentos de homens e mulheres, 

e estudos das neurociências admitem que condutas podem ser determinadas tanto por genes quanto pela 

cultura. LIMA, Jônatas Dias. O que é “ideologia de gênero”? Gazeta do Povo. 13 jun. 2015. Disponível 

em: <https://bit.ly/2FSA7NP>. Acesso em 13 jan. 2020. 
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essência biológica.374 Isso lhe confere um caráter militante375 que por vezes supera a 

objetividade científica. Como assume a pesquisadora transfeminista Helena Vieira, a 

academia pode ser um instrumento para a militância:  

 

Mas devemos lembrar que é importante reconhecer que a academia e a Teoria 

Queer são ferramentas que podemos usar para materializar o discurso sobre 

nossas identidades. [...] Por que, então, não usar as ferramentas e construir um 

saber que emerge das nossas vivências?376 

 

A negação de uma essência em nome de um construtivismo radical parece ser 

mais um wishful thinking ativista do que uma descrição da realidade. Por exemplo, 

Preciado, que faz tratamento hormonal com testosterona, reconhece a dificuldade de 

negar a essência ao admitir que, por vezes,  

 

sinto a subida dos estrogênios, noto que posso chorar a cada instante. [...] sob 

a minha pele, se levanta de novo o monstro do meu programa cultural 

feminino: fui treinada para sentir como uma mulher, para sofrer como uma 

mulher, para amar como uma mulher. A testosterona não é suficiente para 

modificar esse filtro sensorial.377 

 

Negar a existência de estruturas fundamentais (como sexo/gênero, casamento e 

família), da ordem da Criação, estabelecidas por Deus é uma blasphemia creatoris, uma 

blasfêmia contra o Criador, o que dá à Terceira Onda do feminismo um caráter 

neognóstico.378 O gnosticismo negava a bondade da criação, o Criador e a sua soberania 

sobre a criação. Mas os primeiros cristãos combateram o gnosticismo demonstrando que 

afirmar a graça “não representava uma evasão da natureza, mas a sua redenção e 

 
374 FLAX, Jane. Pós-modernismo e relações de gênero na teoria feminista. In: HOLLANDA, Heloísa 

Buarque de (org.). Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. p. 236. 
375 Sobre a confusão entre ciência e militância nos estudos feministas, ver MELO, Hildete Pereira de. A 

Revista Gênero/UFF: fazendo “ciências” na militância. Revista Estudos Feministas, v. 21, n. 2, p. 605-

615, 2013. Disponível em: <https://bit.ly/35PjEVi>. Acesso em: 09 jan. 2020. 
376 VIEIRA, Helena. O que é a Teoria Queer, de Judith Butler? Parada SP. 07 jun. 2016. Disponível em: 

<https://bit.ly/36RgdPl>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
377 PRECIADO, Paul B. Testo Junkie: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica. São Paulo: 

n-1 edições, 2018. p. 346. 
378 Em vez de ser uma reação intelectual e doutrinária, para Butler, a reação à teoria queer é uma 

demonstração de medo: “O ataque ao ‘gênero’ provavelmente emerge do medo a respeito de mudanças 

na família, no papel da mulher, na questão do aborto e das tecnologias para reprodução, direitos LGBTs 

e casamento homoafetivo. Para aqueles que acreditam que ‘homens’ e ‘mulheres’ são naturalmente 

dotados de traços que os levam necessariamente a participar de um casamento heterossexual e da 

formação de uma família, é desconcertante e, talvez, assustador perceber que algumas pessoas 

designadas ao nascer para as categorias ‘masculina’ e ‘feminina’ não desejem permanecer naquela 

categoria, ou que algumas mulheres não queiram ter filhos ou que algumas famílias sejam formadas por 

gays”. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/diversidade/judith-butler-o-ataque-ao-genero-

emerge-do-medo-das-mudancas/>. Acesso em 09 jan. 2020. 
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reconciliação com Deus, por meio de Jesus Cristo”.379 Essa é uma reflexão necessária 

hoje: a tentativa de dissolver a ordem criacional e reconstruir socialmente a identidade de 

homens e mulheres não é compatível com o ensino bíblico. 

  

 
379 CARVALHO, Guilherme de. O senhorio de Cristo e a missão da igreja na cultura: a ideia de soberania 

e sua aplicação. In: RAMOS, Leonardo; CAMARGO, Marcel; AMORIM, Rodolfo (orgs.). Fé cristã e 

cultura contemporânea. Viçosa: Ultimato, 2009. p. 48. 
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12. Escatologia feminista380 

Na literatura feminista, o objetivo histórico final é a superação do patriarcado. 

Assim, os feminismos teriam papel fundamental na redenção escatológica da 

humanidade., que será provocada “por forças culturais e políticas. O próprio feminismo 

se torna assim o redentor da cultura patriarcal e, de fato, da ‘própria existência da vida na 

Terra’”.381 

A teologia feminista vê a escatologia de uma perspectiva radicalmente nova, 

rejeitando ou modificando algumas crenças cristãs tradicionais. Em poucas palavras, a 

escatologia feminista mais aceita atualmente é a que se baseia na ética do ecofeminismo: 

é a redenção da criação como um todo, com a participação crucial das mulheres. 

Primeiramente, elas tiraram o foco de um futuro distante para o aqui e agora. Em 

segundo lugar, as teólogas feministas retiraram a humanidade do centro do palco, como 

o ápice da criação, e colocaram a própria criação. É o que se chama de “compreensão 

biocêntrica da salvação”.382 Na escatologia feminista, qualquer viés antropocêntrico é 

negado, a humanidade é um componente interdependente da criação, ocupando uma 

posição de apoio. 

Na escatologia ecofeminista, não há tanto uma preocupação com a imortalidade 

pessoal, mas com a sustentabilidade ecológica e cósmica. O futuro é encarado como um 

retorno ao passado primitivo, antes da degradação humana da natureza. O ecofeminismo 

rejeita a ideia de igreja como o “corpo de Cristo”, e prefere a ideia do cosmos como o 

“corpo de Deus”.383 A encarnação de Jesus como um indivíduo é relativizada, e é 

enfatizada a união pessoal do Deus transcendente com a humanidade, como um 

paradigma para o princípio do próprio universo como corpo de Deus. 

A preocupação com a imortalidade pessoal é vista como um conceito patriarcal, 

fruto da psique masculina. A religião masculina patriarcal tradicional seria orientada para 

a morte e o futuro (por isso o foco escatológico), enquanto a religião feminina seria 

 
380 Essa avaliação tem como parâmetro, principalmente, três textos: KARRAS, Valerie A. Eschatology. In: 

PARSONS, Susan Frank (ed.). The Cambridge Companion to Feminist Theology. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004. p. 243-260; MCFAGUE, Sallie. The Body of God: an Ecological 

Theology. Minneapolis: Augsburg Press, 1993. p. 197-212; RUETHER, Rosemary R. Eschatology and 

Feminism. In: THISTLEWAITE, Susan Brooks; ENGEL, Mary Potter (eds.). Lift every Voice: 

Constructing Christian Theologies from the Underside. San Francisco: Harper & Row, 1990. p. 111-

124. 
381 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 36. 
382 GEBARA, 1999, p. 183. 
383 Por exemplo, MCFAGUE, Sallie. Cities, climate change, and Christianity. Harvard Divinity Bulletin, 

v. 30, n. 1-2, 2010. Disponível em: <https://bit.ly/2uMf4ui>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
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orientada para a vida e o presente.384 

 

12.1 Avaliação teológica 

A abordagem escatológica cosmocêntrica do ecofeminismo traz um risco inicial: 

Deus passa a ser entendido como sendo totalmente revelado dentro da criação, e as 

experiências de comunhão com Deus estariam na comunhão com a natureza. A teologia 

cristã reconhece que o cosmos revela Deus (chamada “revelação geral”; Sl 19:1; Rm 

1:20), mas não inteiramente. O problema é que a criação não é uma revelação completa 

de Deus. A revelação divina superior é encontrada em Jesus Cristo, conforme registrado 

por escrito na Bíblia (Hb 1:1-2). O registro escrito dessa revelação é, portanto, a instância 

superior.385 

Ao confiar na criação como reveladora do Divino, corre-se o risco de cair na 

armadilha de criar Deus à imagem da criação. A Bíblia está repleta de relatos de 

experiências transcendentes reais de homens e mulheres com Deus, experiências que vão 

além da mera comunhão com a natureza. 

A contribuição da teologia feminista nesse assunto tem sido enfatizar o elemento 

realizado (em grande parte ausente) da escatologia, a ênfase no presente.386 No entanto, 

tanto a escatologia realizada quanto a não realizada são escatologias parciais, ou seja, elas 

enfatizam alguma parte do testemunho bíblico. O presente e o futuro escatológico não 

podem ser confundidos. A escatologia bíblica é ao mesmo tempo “já” e “ainda não”, com 

elementos coexistindo em uma tensão não resolvida. 

A Bíblia apresenta a salvação como algo que já ocorreu, mas também como algo 

que vai ocorrer. A redenção final acontecerá no futuro, e beneficiará toda a criação: “A 

ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, [...] igualmente 

gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo” 

(Rm 8:19-23). No futuro ocorrerá a “restauração de todas as coisas” (At 3:21), quando “a 

própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos 

filhos de Deus” (Rm 8:21). Os cristãos aguardam “novos céus e nova terra, nos quais 

habita justiça” (2Pe 3:13). 

 
384 Mas, é correto alegar que as mulheres não se preocupam com o futuro, que não buscam imortalidade 

pessoal? Na mente feminina, o imanente supera o transcendente? Baseada em que evidência é feita essa 

afirmação? 
385 GRELLMANN, 2017, p. 14-25. 
386 RUSSELL, Letty. Growth in Partnership. Louisville: Westminster Press, 1981. p. 87-109. 
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É preciso reconhecer que a vontade e a ação humanas são incapazes de 

transformar a comunidade humana nessa nova realidade onde habita a justiça. A ênfase 

do feminismo na humanidade como comunidade é positiva numa sociedade 

individualista, mas a teologia ecofeminista parece ignorar “os novos céus e nova terra” 

como obra divina, sobrenatural (“faço novas todas as coisas” [Ap 21:5]), e exibe um 

agnosticismo na questão da imortalidade pessoal. Assim, numa abordagem 

superficialmente baseada na Bíblia, a escatologia feminista se concentra muito na reforma 

das estruturas sociais e políticas humanas. 

As reformas políticas e sociais são incapazes de alcançar esse objetivo unificador 

na criação e entre a criação e o Criador, porque, dentre outros fatores, numa visão cristã, 

isso é alcançado através da experiência pessoal, é um processo transformador que 

funciona de “dentro para fora”. Esse é o fundamento por trás da teologia pessoal e 

transformadora do cristianismo. Jesus assegurou que “Se o Filho vos libertar, 

verdadeiramente sereis livres” (Jo 8:36), e que o ser humano só conseguirá produzir a 

justiça se permanecer nele, porque “sem mim nada podeis fazer” (Jo 15:4-5). 

A realização de seres humanos transformados individualmente provoca efeitos 

positivos na sociedade. Quando as pessoas humanas são transformadas, suas ações 

relacionais em relação à criação e outras também são existencialmente alteradas. A ética 

social é, portanto, baseada na transformação pessoal, em tornar manifesto o Reino de 

Deus. 

O ecofeminismo acerta ao apontar que a escatologia cristã não nos isenta das 

responsabilidades atuais. Mas as feministas erram ao afirmar que “o caráter existencial 

de nossa natureza humana pessoal e corporativa como mediadora da criação exclui 

qualquer noção de espera por uma Segunda Vinda projetada e distante”.387 

A Segunda Vinda é uma promessa de Jesus, que disse: “Porque o Filho do 

homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos” (Mt 16:27) e “vereis o Filho do 

homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu” (Mt 

26:64). O Novo Testamento “relata seu primeiro advento e prossegue olhando para o 

futuro, em direção a sua segunda vinda”.388 

A expectativa escatológica da Segunda Vinda não é desmobilizadora, mas é um 

incentivo ao engajamento. Os discípulos de Jesus não esperam o seu retorno de braços 

 
387 KARRAS, 2004, p. 258. 
388 GRELLMANN, 2017, p. 38. 
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cruzados. São cidadãos do reino da graça hoje, e serão cidadãos do reino da glória em sua 

segunda vinda, e sua vida revelará, de forma crescente, “amor, alegria, paz, 

longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gl 5:22-

23). Tais características têm um impacto positivo na sociedade, como revela a história da 

igreja. 
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13. Feminismos e espiritualidades alternativas 
Uma pesquisa feita com 1.300 feministas britânicas revelou “uma atração um 

tanto maior por formas alternativas ou holísticas de espiritualidade, da ioga, meditação 

Reiki e Zen, ao paganismo e à Wicca”.389 Nas palavras de uma das autoras da pesquisa: 

“parece, então, que o feminismo inspira as mulheres a rejeitar a religião 

[institucionalizada]”. A postura é resumida na frase “Somos as netas das bruxas que vocês 

não conseguiram queimar!”, uma das palavras de ordem do movimento feminista 

popular.390 

Nos estudos bíblicos feministas, deusas como Aserá/Astarote, e figuras como 

Jezabel e Gomer são celebradas,391 e há um claro endosso da bruxaria, e outras práticas 

neopagãs, como a Wicca, o Dianismo etc.392 As feministas argumentam que essas são 

algumas das muitas “artes” perdidas da religião da deusa antiga, um remanescente 

estimado que ganhou sua má reputação apenas por meio de persistente perseguição 

masculina.393 A recuperação da imagem da antiga deusa “inspira as mulheres a ver a nós 

mesmos como divinos, nossos corpos como sagrados, as fases de mudança de nossas 

vidas como sagradas. [...] Deus está em tudo, e Deus existe dentro da psique feminina. O 

eu é Deus”.394 

As feministas que pregam a espiritualidade da Deusa e o neopaganismo Wicca  

 
enfatizam que todas as mulheres são sacerdotisas e deusas. Toda mulher é 

incentivada a manter um pequeno altar em sua casa para ser usado para meditar 

 
389  AUNE, Kristin. Why feminists are less religious. 29 mar. 2009. Disponível em: 

<https://bit.ly/2uMgMfa>. Acesso em 07 jan. 2020. 
390 ANGELIN, Rosângela. A “caça às bruxas”: uma interpretação feminista. Portal Catarinas. 31 out. 

2016. Disponível em: <https://bit.ly/2FOSCTC>. Acesso em 07 jan. 2020; OLIVEIRA, Amanda. Por 

que as bruxas são consideradas ícones do movimento feminista? Capricho. 30 out. 2019. Disponível 

em: <https://bit.ly/36SWNJP>. Acesso em 07 jan. 2020. 
391 STONE, Merlin. When God Was a Woman. New York: Dial, 1976. p. 188; RUETHER, Rosemary R. 

Mary: The Feminine Face of the Church. Philadelphia: Westminster, 1977. p. 19. 
392 A religião Wicca é a mais conhecida do neopaganismo. Ela se originou na Inglaterra e foi popularizada 

por Gerald Gardner na década 1950. Conhecida popularmente como “bruxaria”, a Wicca centra-se nos 

princípios de masculino e feminino, personificados no Deus Cornífero e na Grande Mãe. O movimento 

feminista vinculou-se à Wicca através dos estudos sobre a perseguição cristã às bruxas e pelos estudos 

dos cultos de Diana (MCCANN, 2019, p. 319). 
393 ELLER, 1993, p. 6, 12-13, 17, 35; CORDOVIL, Daniela. Espiritualidades feministas: Relações de 

gênero e padrões de família entre adeptos da wicca e do candomblé no Brasil. Revista Crítica de 

Ciências Sociais, v. 110, p. 117‑140, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3ady6Kr>. Acesso em 02 jan. 

2020; OSÓRIO, Andréa. Bruxas Modernas: um estudo sobre identidade feminina entre praticantes de 

wicca. Campos – Revista de Antropologia, vol. 5, n. 2, 2004. Disponível: <https://bit.ly/385Dn4A>. 

Acesso em 02 jan. 2020; CORDOVIL, Daniela. O poder feminino nas práticas da Wicca: uma análise 

dos “Círculos de Mulheres”. Revista Estudos Femininos, v. 23, n. 2, p. 431-449, 2015. Disponível em: 

<https://bit.ly/35Tuiuh>. Acesso em 02 jan. 2020. 
394 KASSIAN, Mary A. The Feminist Gospel: The Movement to Unite Feminism with the Church. 

Wheaton: Good News, 1992. p. 160, 162. 



 

 
 

75 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

e focar sua vontade. [As] mulheres foram aconselhadas a usar espelhos em seus 

altares para representar a Deusa. Dessa forma, elas seriam continuamente 

lembradas de que eram a Deusa e que tinham beleza, poder e dignidade 

divinos. [...] A bruxaria é a única religião ocidental que reconhece a mulher 

como divindade por si mesma.395 

 

Muitas teólogas feministas redefiniram a teologia para uma tealogia 

(neologismo que vem das palavras gregas thea, Deusa, e logos, estudo ou significado). A 

tealogia faz reflexões sobre o significado de Deusa, em contraste com a teologia. As 

feministas da tealogia da Deusa têm estudado e promovido um despertamento do 

paganismo (o neopaganismo) e do culto à Deusa na contemporaneidade.396 

 

13.1 Avaliação teológica 

O despertamento religioso trouxe de volta a crença nas características de um 

feminino arquetípico, valorizando os ciclos naturais da mulher, sua biologia, a 

menstruação, a gestação e suas relações com a natureza - um pensamento que tende ao 

essencialismo. Por causa disso, há uma tensão, por exemplo, entre os feminismos que se 

apoiam nos estudos de gênero e na teoria queer e as feministas dessas vertentes religiosas 

(Sagrado Feminino, Wicca etc).397 Essa visão mais aberta a algum tipo de essencialismo 

pode ter intercessões com a visão bíblica da feminilidade. 

Porém, alguns pontos desse despertamento religioso merecem uma reflexão à 

luz da Bíblia, especialmente a exaltação da bruxaria e a veneração ou o culto às deusas. 

A feitiçaria está entre as obras da carne rejeitadas numa vida plena do Espírito Santo, 

juntamente com a idolatria: “prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, 

inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, 

glutonarias e coisas semelhantes a estas” (Gl 5:19-21). No Apocalipse, a feitiçaria é 

 
395 GOLDENBERG, 1979, p. 93-94, 98. 
396 A tealogia inclui feministas influentes como Starhawk (Miriam Simos), Naomi Goldenberg, Margot 

Adler, Miriam Robbins Dexter, Gloria Orenstein, Asphodel Long e Melissa Raphael, e movimentos 

como o Reclaiming (que mistura espiritualidade, pacifismo, bruxaria, magia, ativismo econômico, 

ambiental, político e social). Para mais detalhes sobre a tealogia e o ressurgimento do paganismo e do 

culto à Deusa, ver CHRIST, Carol P. Feminist theology as post-traditional thealogy. In: PARSONS, 

Susan Frank (ed.). The Cambridge Companion to Feminist Theology. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004. p. 79-96; VIEIRA, Taís Borin. Gênero e religião: paganismo e o culto à Deusa 

na contemporaneidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Porto Alegre: Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2011; FAUR, Mirella. Círculos sagrados para mulheres 

contemporâneas. São Paulo: Pensamento-Cultrix, 2011; OLIVEIRA, Rosalira. Ouvindo uma Terra 

que fala: o renascimento do Paganismo e a Ecologia. Revista Nures, n. 11, Janeiro/Abril 2009. 

Disponível em: <https://bit.ly/36SDRLl>. Acesso em 07 jan. 2020. 
397 FRANCO, Clarissa de. Sagrado Feminino e Feminismo: duas vias de empoderamento. 03 nov. 2019. 

Disponível em: <https://bit.ly/2FN5Mk3>. Acesso em 12 jan. 2020. 
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descrita como uma das práticas que ficarão de fora da cidade santa (Ap. 22:15). Portanto, 

o ensino bíblico contra a magia e a feitiçaria é consistente, no Antigo e no Novo 

Testamento. Desde o Antigo Testamento, a prática da magia e feitiçaria é condenada (Dt 

18:10-13; Is 8:19-20; Mq 5:12; Ml 3:5). O rei Manassés é descrito negativamente como 

um praticante da feitiçaria e magia (2Cr 33:6). 

A veneração a outros deuses vai totalmente contra o ensino bíblico a respeito da 

adoração a outros deuses e a idolatria. Há mulheres se descrevendo com “bruxas 

cristãs”.398 O primeiro mandamento ordena: “Não terás outros deuses diante de mim” (Ex 

20:3). Deus se distingue claramente dos demais deuses (1Cr 16:24-27; Sl 96:5-6; Is 40:18-

26; 42:5-9; 44). Esse tema é tão importante que faz parte de uma das últimas advertências 

proféticas no Apocalipse: “Adorai Aquele que fez o céu, e a terra, o mar, e as fontes das 

águas” (Ap 14:7). Por isso, “[d]evemos adorar somente o Deus que nos criou, e não os 

deuses feitos pelas nossas próprias mãos. [...] Qualquer relacionamento que interfira com 

essa dedicação total, representa idolatria e nos sujeita ao julgamento divino”.399 

Escrevendo no final do século XIX, Ellen White afirma que “a feitiçaria é 

praticada neste século tanto quanto o foi nos velhos tempos da magia”.400 E recomenda: 

“Em lugar de depositar vossa confiança na feitiçaria, tende fé no Deus vivo”.401 

  

 
398 ARAGÃO, Jarbas. Jesus era um bruxo e a Bíblia é um “livro de magia”, defende movimento de “bruxas 

cristãs”. Gospel Prime. 21 fev. 2029. Disponível em: <https://bit.ly/2NqxFCC>. Acesso em: 12 jan. 

2020. Ver também o site Christian Witches, disponível em: <https://www.christianwitches.com/>. 

Acesso em 12 jan. 2020. 
399 GRELLMANN, 2017, p. 92. 
400 WHITE, 2007, p. 340. 
401 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Saúde. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1998. p. 458. 
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14. Feminismos e aborto 
Apesar de não ter sido uma bandeira importante para as primeiras feministas do 

século XIX, “o aborto se tornou uma questão central no movimento feminista no final 

dos anos 1960”.402 Atualmente, a descriminalização e o acesso livre e irrestrito ao aborto 

é defendido como uma liberdade essencial das restrições corporais e da sexualidade 

especialmente dominada pelos homens.  

Será possível ser feminista pró-vida? Apesar de existirem feministas pró-vida,403 

elas são uma minoria com pouca representatividade e até rejeitada pelas principais 

vertentes feministas. A teologia feminista é favorável ao acesso legal ao aborto. Em 2018, 

a pastora brasileira Lusmarina Campos Garcia defendeu teologicamente o direito de 

abortar em audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal acerca da 

proposta da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.404 A teóloga 

ecofeminista Ivone Gebara defende o acesso legal ao aborto como uma luta a favor da 

vida:  

 

Para mim, como cristã, defender a descriminalização e a regulamentação legal 

do aborto não é negar os ensinamentos tradicionais do Evangelho de Jesus e 

da Igreja. Antes, é acolhê-los na realidade paradoxal da história humana e 

ajudar a diminuir a violência contra a vida.405 

 

A ativista feminista Débora Diniz afirma que “não há isso de feminista ‘contra 

o aborto’. Há uma contradição de valores nessas duas afirmações sobre si mesma. Ou 

você é feminista e acredita que cada mulher deva decidir sobre sua própria vida, ou você 

não é uma feminista”.406 Essa é a posição majoritária: apoiar o acesso legal ao aborto é 

uma condição sine qua non para ser feminista.407 

Mulheres pró-vida foram impedidas de participar de marchas feminista contra 

Trump desde 2017. De acordo com a colunista do jornal Guardian Jessica Valenti, “você 

pode ser uma feminista anti-escolha [anti-aborto]? Não”. Jaclyn Friedman, colunista do 

 
402 MCCANN, 2019, p. 157. 
403 Por exemplo, o grupo Feminists for Life. Disponível em: <https://www.feministsforlife.org/>. Acesso 

em 08 jan. 2020. 
404 GARCIA, Lusmarina Campos. Memorial para Audiência Pública no âmbito da ADPF 442. Instituto de 

Estudos da Religião. Disponível em: <https://bit.ly/2NrhNzP>. Acesso em 12 jan. 2020. A Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil lançou nota lamentando a participação da pastora 

(Disponível em: <https://bit.ly/3a8aSoS>. Acesso em: 12 jan. 2020. 
405 GEBARA, Ivone. Must be doing something right. The Free Library Website, 1995. Disponível em: 

<https://bit.ly/36SK1Lv>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
406 DINIZ, Debora Diniz. Não há como ser feminista e ser contra o aborto. Revista Marie Claire. 

Disponível em: <https://glo.bo/2Rm6ASm>. Acesso em: 03 jan. 2020. 
407 MATSON, Erin. A pro-life feminist? There’s no such thing. The Washington Post. Disponível em: 

<https://wapo.st/2TiS4NL>. Acesso em 09 jan. 2020. 
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Guardian e do Time, escreveu que ser anti-aborto é ser anti-mulher. A editora Lauren 

Oyler acrescentou: “Você não é feminista (nem mesmo inteligente) se você não apoiar o 

acesso seguro e legal ao aborto para todas as mulheres”. E a ativista Erin Matson declarou: 

“Não existe feminismo que tolere oposição ao aborto. [...] É simplesmente impossível ser 

feminista e opor-se ao direito de uma mulher sobre o seu próprio corpo”.408 

 

14.1 Avaliação teológica 

Esse é um tema teológico, antes de ser uma questão legal, filosófica, ou de saúde 

pública. A pergunta essencial é: qual é o status do não-nascido nas Escrituras? Como 

Deus vê aqueles que ainda não nasceram? Na Bíblia, o não nascido tem individualidade 

equivalente à de um nascido. Falando sobre os nascituros Esaú e Jacó, Deus afirma que 

havia “dois povos”, “duas nações” no ventre de Rebeca (Gn 25:23). O Jacó de dentro do 

útero é referido como o mesmo Jacó adulto: “No ventre da mãe segurou o calcanhar de 

seu irmão; no seu vigor, lutou com Deus” (Os 12:3). Não há diferença na individualidade 

e na personalidade do nascido e do não-nascido, ambos são “Jacó”. 

Sansão já era nazireu “desde o ventre de sua mãe” (Jz 13:5, 7; 16:17), sujeito às 

restrições do nazireado (Jz 13:4, 7). Jeremias foi consagrado e constituído profeta antes 

de sair do ventre (Jr 1:5), considera que o que estava no ventre era ele mesmo, e que a 

morte no ventre seria a sua morte: “Por que não me matou Deus no ventre materno? Por 

que minha mãe não foi minha sepultura?” (Jr 20:17). 

João Batista já era cheio do Espírito Santo no ventre materno, antes do seu 

nascimento: “Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e 

será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno” (Lc 1:15). João Batista tinha seis 

meses no ventre da mãe (Lc 1:24, 26, 36) quando reagiu à presença de Maria e do 

nascituro Jesus, que tinha menos de três meses no ventre de Maria. 

A linguagem utilizada pela Bíblia evidencia que o não-nascido já é um “filho”409 

 
408 YODER, Katie. Feminist attacks on Taylor Swift reveal something very ugly about the movement. The 

Washington Post. 09 nov. 2017 Disponível em: <https://wapo.st/30ioVU8>. Acesso em 08 jan. 2020. 
409 No Antigo Testamento, os nascituros são chamados de “filhos” (ben), são “filhos” da mesma forma que 

os já nascidos (2Rs 19:3; Rt 1:11). Na Bíblia, uma “mãe” (‘em) é a mulher que fica grávida, que carrega 

uma criança no ventre, e não apenas a que dá a luz. Quando relata que os filhos não-nascidos de Rebeca 

lutavam dentro dela (Gn 25:22), a Bíblia usa o termo “filhos” (banim, plural de ben), mesma palavra 

usada para filhos nascidos. Da mesma forma, no Novo Testamento, a mulher já é chamada de “mãe” 

(mḗtēr) mesmo quando seu bebê ainda não nasceu: Maria estava no início da gravidez quando foi 

chamada de “a mãe do meu Senhor” (Lc 1:43). Isabel “concebeu um filho na sua velhice” (Lc 1:36). O 

que é concebido, antes do nascimento, já é chamado de “filho” (huiós), e o que nasce também (Lc 1:57; 
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e uma “criança”410, tanto quanto os nascidos. Essas expressões mostram que o nascituro 

na Bíblia é identificado por termos distintamente humanos, e tal linguagem sugere que 

não há diferença essencial entre o nascido e o não-nascido. 

 Além de descrever o não-nascido com expressões associadas a pessoas, seres 

humanos, a Bíblia vincula o não-nascido a expressões, pensamentos e ideias que o 

equiparam a uma pessoa humana completa. Há natureza emocional, personalidade no 

não-nascido (Sl 139:13-16).411 Nesse texto está a única ocorrência de “embrião” (golem, 

ou “substância sem forma”) na Bíblia. Na única vez que o Antigo Testamento fala 

especificamente de um embrião, a descrição é poética e grandiosa. Uma natureza moral 

já está vinculada ao nascituro desde a sua concepção (Sl 51:5; Sl 58:3; Is 48:8; cf. Rm 

5:12-19). Além disso, há a descrição da relação de Deus com nascituros (Sl 22:10; Gl 

1:15). O desenvolvimento do não-nascido é obra de Deus, contada em linguagem pessoal 

(Rt 4:13; Jó 10:8, 11; 31:15; Sl 119:73; 139:13-16; Is 44:2, 24; 49:5). 

Em 2019, a IASD votou uma declaração sobre o aborto,412 que afirma:  

 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia considera que o aborto está em desarmonia 

com o plano de Deus para a vida humana. 

[...] Deus considera a criança que não nasceu como vida humana. A vida pré-

natal é preciosa aos olhos de Deus vida humana é de valor inestimável. Isso é 

 
cf. At 7:29). A mulher é chamada de “mãe” mesmo quando seu filho é abortado (Nm 12:12). Se um 

bebê morre antes de nascer, a mulher que o concebeu ainda é uma “mãe”. 
410 A Bíblia chama os nascituros e os nascidos igualmente de “crianças”. João Batista é chamado de 

“criança” (bréphos) no ventre (Lc 1:41, 44). Jesus já nascido também é chamado de “criança” (bréphos, 

[Lc 2:12, 16]). As crianças abençoadas por Jesus (Lc 18:15), e os recém-nascidos mortos por Faraó (At 

7:19) também são “crianças” (bréphos). Nascidos e não-nascidos recebem a mesma designação no Novo 

Testamento. No Antigo Testamento, ocorre o mesmo. Em Ex 21:22, o nascituro é chamado de yeled, 

uma palavra comum para uma criança viva, um filho. Essa palavra hebraica geralmente designa a 

criança de maneira genérica, mas pode referir-se também ao recém-nascido (Ex 1:18), ao filho que foi 

desmamado (Gn 21:8), ao adolescente (Gn 21:15; 37:30), aos jovens (2Rs 2:24; Dn 1:4, 10, 15, 17), aos 

adultos, e aos descendentes (Is 29:23). Apesar de yeled também ser usada para designar os filhotes de 

animais (Jó 38:41, 39:3, Is 11:7), o abundante uso dessa palavra para se referir às pessoas, aos seres 

humanos na Bíblia, indica que o nascituro também é considerado uma pessoa. Ao identificar o nascituro 

como um yeled, Ex 21:22 sugere a humanidade e a personalidade do não-nascido. No relato do 

infanticídio de Ex 1:16-17, Faraó mandou matar os filhos (ben) recém-nascidos dos hebreus, mas as 

parteiras deixaram viver os meninos (yeled). Ao contar essa história, o NT chama essas crianças de 

bréphos. Todos esses termos também são usados para nascituros na Bíblia: como os já nascidos, os não-

nascidos também são ben, yeled e bréphos. Até o bebê abortado, ou que nasceu morto e nunca viu a luz, 

é chamado de “criança” (‘olel; ou nēpios, na Septuaginta): “ou, como aborto oculto, eu não existiria, 

como crianças que nunca viram a luz” (Jó 3:16). A palavra hebraica ‘olel sempre se refere a indivíduos 

humanos. 
411 Sl 139:13-16: “Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque 

me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com convicção. Meus 

ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas 

da terra. Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no 

teu livro antes de qualquer deles existir”. 
412 IASD. Statement on the Biblical View of Unborn Life and Its Implications for Abortion. 13 nov. 

2019. Disponível em: <https://bit.ly/2u1AN0E>. Acesso em 12 jan. 2020. 
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válido para todas as fases da vida humana: crianças não nascidas, crianças de 

várias idades, adolescentes, adultos e idosos, independentemente das 

capacidades físicas, mentais e emocionais. 

[...] O sexto mandamento afirma: “Não matarás” (Êxodo 20:13), que apela para 

a preservação da vida humana. O princípio de preservar a vida estabelecido no 

sexto mandamento inclui o aborto em seu escopo. 

[...] A Bíblia ensina a cuidar dos fracos e vulneráveis. [...] Os mais jovens de 

todos, ou seja, os que ainda se encontram dentro do útero, devem ser incluídos 

nesse grupo. 

 

Apesar de não falar diretamente sobre o aborto intencional, Ellen White fala 

muito sobre as influências pré-natais. Ao ler os inúmeros textos onde ela revela 

preocupação com as consequências de hábitos e atitudes da mãe no não-nascido, 

logicamente, podemos concluir que despedaçar o corpo de crianças não-nascidas ou 

envenená-las até a morte não seriam práticas toleradas facilmente por ela. 

A posição de Ellen White não é claramente estabelecida, mas há fortes citações 

que apontam para a posição pró-vida. Ela usa o termo “assassinato” em conexão com a 

morte de fetos. Ao comentar sobre os vestidos de argolas usados em meados do século 

XIX, ela declarou: “Nunca foi praticada tal iniquidade como essa desde essa invenção de 

[vestidos de] aro, nunca houve tantos assassinatos de crianças [murders of infants]”.413 

Esses “assassinatos de crianças” podem ser uma referência aos abortos provocados 

involuntariamente por essa moda. 

Ela afirma que mulheres grávidas “vão considerar que outra vida depende delas 

e serão cuidadosas em todos os seus hábitos e especialmente na dieta”.414 Citações assim 

parecem ser contrárias ao chavão “meu corpo, minhas regras”, pois o não-nascido é 

considerado “outra vida”. 

Ao alertar para o perigo de mulheres grávidas usarem bebida alcoólica, ela faz 

uma afirmação que leva em conta a saúde do não-nascido, como um indivíduo distinto da 

mãe (com dimensões físicas, mentais e morais), e liga a imprudência da mãe à palavra 

“pecado”: “Cada gota de bebida forte ingerida [por uma mulher grávida] para satisfazer 

seu apetite, põe em risco a saúde física, mental e moral do filho, e é um pecado direto 

contra seu Criador”.415 

Uma citação é especialmente interessante – ao falar sobre o risco de deixar uma 

mulher trabalhar excessivamente durante a gravidez, Ellen White declara: 

 

 
413 WHITE, Ellen G. Carta 16a, 1861. 
414 WHITE, 1996, p. 257. 
415 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre o regime alimentar. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2002. p. 

217. 
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Caso o pai procurasse conhecer as leis físicas, compreenderia melhor suas 

obrigações e responsabilidades. Veria que havia sido culpado quase de matar 

[em inglês, murdering] seus filhos mediante o permitir que tantos fardos 

impendessem sobre a mãe, e compelindo-a a trabalhar além de suas forças 

antes do nascimento das crianças, a fim de obter meios para lhes deixar.416 

 

O texto em inglês diz literalmente que o pai veria “que ele tinha sido culpado de 

quase assassinar seus filhos” ao fazer a mãe trabalhar demais “antes do nascimento 

deles”. Ao falar sobre o assassinato dos não-nascidos, e ao chamar os não-nascidos de 

filhos/crianças (children), ela indica que via o nascituro como plenamente humano. 

  

 
416 WHITE, Ellen G. Mensagens escolhidas, v. 2. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1988. p. 429-430. 
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15. A identidade feminista 
Neste último tópico antes da conclusão, serão avaliadas duas características do 

feminismo pop: o discurso “você pode ser feminista do seu jeito” e o argumento “isso não 

é feminismo, é femismo!”. Ao longo desta pesquisa, especialmente nas redes sociais e 

mídias de massa, foram marcantes esses dois pontos, e a bibliografia feminista acadêmica 

parece ignorar tais temas. A questão da identidade feminista levanta uma pergunta 

importante: a diversidade feminista abrigaria um feminismo cristão com todos os seus 

desdobramentos teóricos e práticos? 

No tópico a respeito do aborto, foi visto que a postura feminista diante da 

validade do feminismo de mulheres pró-vida levanta uma dúvida sobre a realidade do 

“você pode ser feminista do seu jeito”. Por exemplo, uma pesquisadora feminista começa 

um artigo afirmando que “[t]odo mundo vai ter um jeito próprio de ser feminista”, e “não 

existe um único jeito de ser feminista e nem um único jeito certo de lutar”.417 

Mas logo ela esclarece os limites dessa liberdade:  

 

Só não dá para esquecer algumas coisas: 

– Se você é feminista, você luta pela liberdade e pelo empoderamento de todas 

as mulheres. 

– O seu feminismo não pode ser excludente e servir para libertar apenas você. 

Enquanto houver uma mulher sofrendo violência de gênero, há motivo para 

lutar. 

– Se você é feminista, você não pode desmerecer a luta de outras mulheres por 

ser diferente da sua. 

– Se você é feminista, você tem que saber ouvir e reconhecer os seus 

privilégios.418 

 

Isso claramente parece um apelo a algum tipo de fundamento feminista, às suas 

crenças básicas. Avaliar esse discurso é importante para responder à pergunta básica desta 

pesquisa: é possível ser feminista sem fazer uma revisão radical das Escrituras e sem 

negar ou alterar doutrinas essenciais? 

Além disso, um argumento frequentemente usado para defender os feminismos 

de acusações e críticas tem sido o de vincular os equívocos feministas a uma nova 

categoria: o femismo. Esse fenômeno merece uma avaliação, pois tem se tornado 

extremamente popular. 

 

 
417 SOARES, Nana. Existe um jeito certo de ser feminista? 14 jul. 2016. Disponível em: 

<https://bit.ly/2QR3aYq>. Acesso em 13 jan. 2020. 
418 SOARES, 2016. 
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15.1 O “feminismo do seu jeito” 

É possível ser “feminista do seu jeito”? Assim como na questão das mulheres 

pró-vida, o fenômeno opting-out também revela que os feminismos nem sempre 

respeitam a autonomia das mulheres. O opting-out refere-se às mulheres altamente 

qualificadas profissionalmente que escolhem abrir mão da carreira para serem mães e 

donas de casa. Uma ala feminista chamada Choice Feminism (feminismo da escolha), 

minoritária, vê essa opção como válida. Outra ala, majoritária, é crítica, e vê isso como 

uma escolha antifeminista, uma consequência da pressão sociocultural e do patriarcado 

internalizado nas mulheres.419 

As feministas majoritárias subestimam a capacidade dessas mulheres de fazerem 

escolhas autônomas em relação ao emprego e à família. Em poucas palavras, essas 

mulheres que optam por se dedicar à família estariam sendo manipuladas pelo 

patriarcado. A explicação do feminismo do mainstream é que essas mulheres estão 

forçadas a deixar seus locais de trabalho, e não fazendo uma escolha livre, mas uma 

escolha forçada devido aos papéis de gênero impostos pelas expectativas sociais das 

mulheres, ambientes de trabalho inflexíveis que esperam que a trabalhadora seja uma 

“supermulher” capaz de fazer malabarismos com a família e a carreira, e isso, na verdade, 

diminuiria as opções abertas às mulheres e seu poder de escolha.420 

Porém, outras feministas explicam o fenômeno de maneira mais simples: 

algumas mulheres não são felizes abandonando o lar e os filhos. No início do movimento, 

as feministas criticavam duramente a maternidade, e incentivavam as mulheres a 

buscarem carreiras consideradas mais libertadoras. Contudo, “para a maioria das 

mulheres, ele [o trabalho fora de casa] não atendeu de maneira adequada às necessidades 

humanas”.421  

Por isso, a partir da década de 1980, algumas pensadoras feministas começaram 

a questionar “a desvalorização feminista da maternidade e a supervalorização do trabalho 

fora de casa”.422 Mas o discurso feminista de valorização da maternidade encontrou muita 

resistência. Em entrevista ao Good Morning America, a feminista Linda Hirshman 

 
419 GRAFF, E. J. The Opt-Out Myth. Columbia Journalism Review. 2007. Disponível em: 

<https://bit.ly/2QQacwE>. Acesso em: 09 jan. 2020; HESS, Amanda. The New Opt-Out Revolution: 

Not Having Kids. Slate. 07 ago. 2013. Disponível em:  <https://bit.ly/2Nrl1mV>. Acesso em: 09 jan. 

2020. 
420 STONE, Pamela. Opting Out? Why Women Really Quit Careers and Head Home. Berkeley: 

University of California Press, 2007. p. 16. 
421 HOOKS, 2018, p. 92. 
422 HOOKS, 2018, p. 92. 
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afirmou que é “um erro essas mulheres altamente qualificadas e talentosas fazerem essa 

escolha [de ficar em casa]. Estou dizendo que o lugar de uma adulta instruída e 

competente é no escritório”.423 

As mulheres estão fazendo essa escolha com base no desejo de serem boas mães 

durante os anos de crescimento dos filhos e que ter uma boa família vale mais do que uma 

carreira de sucesso. Certamente, feministas alegaram que essa escolha só é possível 

porque o feminismo lhes deu essa opção e a liberdade de escolher. Mas, no final das 

contas, na opinião feminista majoritária, as mulheres optam por ficar em casa apenas por 

causa do patriarcado e da misoginia internalizados.424 

O “feminismo da escolha” e sua face pop apresentada na internet425 e nas redes 

sociais contradiz os fundamentos teóricos defendidos na literatura feminista, como deixa 

clara a obra feminista Freedom Fallacy.426 Assim, aparentemente, para ser uma 

“feminista da escolha” é preciso desconhecer (ou desconsiderar) a fundamentação teórica 

do movimento contemporâneo. O discurso feminista pop de que as mulheres podem ser 

feministas do seu jeito, e decidirem por si mesmas o que é melhor para elas não reflete 

exatamente a realidade. As palavras de bell hooks resumem esse tópico: 

 

O feminismo como estilo de vida introduziu a ideia de que poderia haver tantas 

versões de feminismo quantas fossem as mulheres existentes. De repente, a 

política começou a ser aos poucos removida do feminismo. E prevaleceu a 

hipótese de que não importa o posicionamento político de uma mulher, seja ela 

conservadora ou liberal, ela também pode encaixar o feminismo em seu estilo 

de vida. Obviamente, essa maneira de pensar fez o feminismo ser mais 

aceitável, porque seu pressuposto subjacente é que mulheres podem ser 

feministas sem fundamentalmente desafiar e mudar a si mesmas ou à cultura.  

Por exemplo, vejamos a questão do aborto. Se feminismo é um movimento 

para acabar com a opressão sexista, e se privar mulheres de seus direitos 

reprodutivos é uma forma de opressão sexista, então uma pessoa não pode ser 

contra o direito de escolha e ser feminista. Uma mulher pode afirmar que 

jamais escolheria fazer aborto enquanto afirma seu apoio ao direito de as 

mulheres escolherem, e ainda assim ser uma defensora de políticas feministas. 

 
423 HIRSHMAN, Linda. How to Raise Kids: Stay Home or Go to Work? ABC News. 24 fev. 2006. 

Disponível em: <https://abcn.ws/35QnTQv>. Acesso em 09 jan. 2020. 
424 Ver, por exemplo, DAMAVANDI, Ariana. Feminism 101: What is Choice Feminism? Fem Magazine. 

17 maio 2016 Disponível em: <https://bit.ly/2FOCdP6>. Acesso em 09 jan. 2020; TYLER, Meagan. 

Não, Feminismo não é sobre escolha. QG Feminista. 14 ago. 2017. Disponível em: 

<https://bit.ly/2NqHBvL>. Acesso em: 09 jan. 2019. 
425 Sobre o crescimento do feminismo pop, ver AMARAL, Fernanda Pattaro. O fenômeno do feminismo 

pop do início do século XXI: um movimento de consumo ou estratégia de combate e ruptura? Novos 

Olhares Sociais, v. 2, n. 2, p. 35-54, 2019. Disponível em: <https://bit.ly/36TVsmb>. Acesso em: 09 

jan. 2020; VICENTE, Álex. A era das feministas pop. El País. 16 nov. 2014. Disponível em: 

<https://bit.ly/2TpqVIL>. Acesso em 09 jan. 2020; TORRES, Bolívar. Com adesão de celebridades, 

feminismo entra no vocabulário pop. O Globo. 10 jan. 2015. Disponível em: 

<https://glo.bo/2NmB8Sr>. Acesso em 09 jan. 2020. 
426 KIRALY; TYLER, 2015. 



 

 
 

85 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

Ela não pode ser antiaborto e defensora do feminismo. Ao mesmo tempo, não 

pode haver algo como “feminismo como poder”, se a noção de poder suscitada 

for poder adquirido através de exploração e opressão de outras pessoas. 

As políticas feministas estão perdendo o momentum porque o movimento 

feminista perdeu suas definições claras. Temos essas definições. Vamos 

recuperá-las. Vamos compartilhá-las. Vamos recomeçar.427 

 

O apelo de bell hooks lembra o apelo dos fundamentalistas no início do século 

XX por um retorno e uma fidelidade aos fundamentos feministas. Um teste do HuffPost 

para que as leitoras identifiquem o “seu feminismo” afirma que “o feminismo pode ser o 

que quer que as pessoas façam dele, desde que condizente com suas bases”.428 Ao longo 

desta pesquisa, ficou evidente a tensão entre o feminismo apresentado nas redes sociais e 

mídias de massa (o feminismo pop) e o feminismo da academia e do ativismo militante. 

Muitas vezes, os discursos são opostos. Aparentemente, alguns ícones do feminismo pop 

desconhecem a história e a produção teórica do feminismo, e, por isso, desconhecem esses 

fundamentos e bases que funcionam como limites. 

Apesar do feminismo pop insistir em falar sobre “liberdade de escolha” e até 

admitir a validade de um tipo de feminismo bíblico cristão, a literatura feminista do 

mainstream diz o oposto: “só faria sentido celebrar sem críticas o poder de escolha em 

um mundo pós patriarcado”.429 Enquanto esse mundo ideal não chegar, acredita-se que 

as mulheres não têm escolhas pois continuam sendo induzidas pelo patriarcado, forçadas, 

pressionadas a “escolherem” um estilo de vida que reforça a misoginia, a exploração e a 

objetificação feminina. Ou seja, parece que nem toda escolha é válida. 

O “feminismo da escolha”, apresentado pelo feminismo pop, é duramente 

criticado por desmobilizar o movimento. A socióloga feminista Natalia Jovanovski, por 

exemplo, denuncia o feminismo liberal por privilegiar escolhas individuais acima de tudo, 

não desafiar o status quo, não demandar mudanças sociais significativas e subestimar a 

necessidade de ação coletiva para desmantelar as estruturas do poder patriarcal.430 

Em suma, o discurso feminista pop é: “a mulher pode escolher ser o que quiser”, 

mas quando alguma escolha é feita numa direção considerada não-feminista, essa escolha 

 
427  HOOKS, 2018, p. 21-22. 
428  AGUIAR, Ione. Qual é o seu feminismo? Conheça as principais vertentes do movimento. HuffPost 

Brasil. 26 jan. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/35OjrBL>. Acesso em 13 jan. 2020. 
429  TYLER, Meagan. No, feminism is not about choice. The Conversation. 2015. Disponível em: 

<https://bit.ly/384vtbJ>. Acesso em: 14 jan. 2020. 
430  JOVANOVSKI, Natalie. Depoliticising the personal: individualising body image and disordered eating 

in The Beauty Myth. In: KIRALY, Miranda; TYLER, Meagan (eds.). Freedom Fallacy: the limits of 

liberal feminism. Ballarat: Connor Court Publishing, 2015. p. 25-34. 
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é questionada, pois “o pessoal é político”.431 A capacidade de uma mulher de avaliar o 

feminismo e rejeitá-lo conscientemente e de maneira autônoma é subestimada em 

declarações como a de Chimamanda Ngozi Adichie: “Se uma mulher diz não ser 

feminista, a necessidade do feminismo não diminui em nada. No máximo, isso nos mostra 

a extensão do problema, o alcance real do patriarcado”.432 Ou seja, a postura 

antifeminista não revelaria autonomia, seria apenas uma evidência de que o patriarcado 

ainda domina, e que é necessário mais feminismo. 

 

15.2 Misandria e o argumento do “Femismo” 

Quando alguns críticos do movimento feminista citam exemplos que expõem 

atitudes e características negativas do movimento, o feminismo pop apresenta a 

justificativa: “isso é ‘femismo’, não feminismo”.433 Essa é uma tentativa de preservar a 

identidade do movimento, definindo o que é e o que não é feminismo. 

O termo “femismo” não foi encontrado em nenhuma das obras acadêmicas 

avaliadas nesta pesquisa, apenas em blogs e canais populares sobre feminismo do 

Youtube. Aparentemente, o “femismo” é invocado como uma desculpa quando algum tipo 

de misandria ou androfobia é detectado em ações ou nos escritos feministas. Parece um 

tipo de Falácia do Verdadeiro Escocês.434 O fato é que há, reconhecidamente, faces 

misândricas no feminismo. E tais faces não recebem o nome de “femismo”.435 

Levando a proposta a sério, quem seria uma representante do “femismo”? 

Valerie Solanas e seu SCUM Manifesto? Andrea Dworkin? Shulamith Firestone? Todas 

elas se consideravam feministas, e ainda são contadas entre os significativos nomes do 

feminismo hoje. A proposta de Sally Miller Gearhart de reduzir a proporção de homens 

 
431 Ver, por exemplo, o debate a respeito da liberdade de escolha nos comentários dessa postagem da 

feminista Lola Aronovich, em: <https://bit.ly/38gcuv9>. 
432 ADICHIE, 2017, p. 27. 
433 Curiosamente, o mesmo feminismo pop que defende a possibilidade ilimitada de existirem vários 

feminismos, inclusive o “feminismo do seu jeito”. Parece haver limites até mesmo para o feminismo 

pop. Sobre a diversidade feminista, ver CIPRIANI, Marcelli. Em defesa da pluralidade do 

pensamento feminista. Disponível em: <https://bit.ly/30oDbL9>. Acesso em 09 jan. 2020. 
434 “Essa é uma falácia utilizada em debates a fim de qualificar as palavras, ações e crenças de uma pessoa, 

ou as características particulares de uma determinada coisa, como sendo uma característica geral de um 

todo. No entanto, ao se apontar uma parte do grupo que possui atributos diferentes, imediatamente 

argumenta-se que esta pessoa ou coisa não faz parte do grupo referido, e apresenta-se uma redefinição 

do argumento anterior” (SCHMAELTER, Matheus Maia. Falácia do verdadeiro escocês. Disponível 

em: <https://bit.ly/35VNtn3>. Acesso em 08 jan. 2020). 
435 YOUNG, Cathy. Feminists treat men badly. It’s bad for feminism. The Washington Post. 30 jun. 2016. 
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e mantê-la “em aproximadamente 10% da raça humana” é uma proposta “femista”?436 

Porém, ela se define como (e é reconhecida como) uma feminista. 

Mary Daly descreve um mundo utópico, ginocrático e ginocêntrico, onde 

homens e mulheres heterossexuais foram eliminados, e poucos homens sobreviveram.437 

Acreditava que a igualdade sexual entre homens e mulheres não era possível e que as 

mulheres, devido às suas capacidades superiores, deveriam governar os homens.438 

Declarou que para salvar o planeta, “deve haver uma descontaminação da Terra. Eu acho 

que isso será acompanhado por um processo evolutivo que resultará em uma redução 

drástica da população masculina”.439 

Muitas feministas reconhecem o problema. Andrea Dworkin detectou e 

denunciou setores misândricos no feminismo, que acreditavam numa superioridade 

feminina e numa “onipotência biológica”.440 bell hooks também denunciou a existência 

de vertentes separatistas no feminismo, que acreditam que os homens são naturalmente 

imorais e inferiores.441 Ela relata que “o sentimento anti-homem estava muito presente 

entre as ativistas do início do feminismo”,442 uma “facção anti-homem feroz”.443 E 

lamenta o estrago causado: “Ainda que facções anti-homem dentro do feminismo tenham 

ocorrido em pequeno número, é difícil mudar a imagem de anti-homem que as mulheres 

feministas têm no imaginário coletivo”.444 

No entanto, declarações e posturas misândricas ainda estão presentes nos 

feminismos contemporâneos. Por exemplo, Robin Morgan afirmou: “Eu sinto que ‘ódio 

de homem’ é um ato político honorável e viável, que o oprimido tenha um direito ao ódio 

 
436  GEARHART, Sally Miller. The Future-If There Is One-Is Female. In: MCALLISTER, Pam (ed.). 
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Manifesto. Boston: Beacon Press; 1998. 
438 DALY, Mary. Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism, Boston: Beacon Press, 1990. p. 375-

376, 384. 
439  BRIDLE, Susan. “No Man's Land”. EnlightenNext Magazine, 1999. Disponível em: 
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440  DWORKIN, Andrea. Biological Superiority: The World's Most Dangerous and Deadly Idea. Heresies: 
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de classe contra a classe que os está oprimindo. [...] E eu odeio esta classe”.445 Robin 

Morgan se identificava como feminista: “Eu sou uma mulher. Eu sou uma feminista, uma 

feminista radical, sim, uma feminista militante”.446 

Em nome da honestidade, o problema da misandria não pode ser generalizado 

como se todas as feministas fossem misândricas, mas também não pode ser negado (ou 

renomeado como “femismo”), como se nenhuma feminista fosse misândrica.447 

Para os objetivos desta pesquisa, este tópico mostra que, apesar de haver algum 

espaço para a diversidade no movimento feminista (e, por isso, falamos em “feminismos”, 

no plural), existem crenças consideradas básicas, fundamentais. Uma dessas crenças, a 

teoria do patriarcado, atinge os fundamentos da fé cristã, pois redefine a Bíblia, 

instituições como o casamento e a família, e a identidade sexo/gênero. Além de tudo, ao 

redefinir a Bíblia, remove-se a base sobre a qual as doutrinas cristãs são construídas. 

Assim, uma pergunta que uma feminista cristã inevitavelmente teria que responder é: 

seria possível um feminismo que não crê na teoria feminista do patriarcado? 

E para aquelas cristãs que se identificam com o feminismo de terceira onda e 

discordam da teoria do patriarcado: o pós-estruturalismo é uma opção melhor? O pós-

estruturalismo questiona significados universais e metanarrativas, ou seja: a Bíblia 

continua sendo um alvo. Nenhuma das duas opções servem para um cristão bíblico: nem 

a teoria do patriarcado, nem o pós-estruturalismo. As duas ideias resultam na rejeição da 

Bíblia como Palavra de Deus. 
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16. Conclusão 
A análise de textos feministas, desde os cânones clássicos ao feminismo pop, 

evidencia que os feminismos fazem afirmações teológicas, conscientes ou inconscientes. 

E, inegavelmente, o objetivo consciente de grande parte da teologia feminista é 

desfigurar, desestabilizar e reconfigurar a narrativa bíblica. A Bíblia é encarada como 

literatura tão profundamente manchada de patriarcado que não resta alternativa a não ser 

desfigurá-la. Na leitura feminista da Bíblia, as alegações feministas extra bíblicas são 

entendidas como verdadeiras, recebem o status de doutrinas (como a teoria do 

patriarcado), e colocam a representação bíblica de Deus em um nível secundário de 

autoridade. Mulheres cristãs precisam fazer objeção a isso. 

Porém, fazer objeção à teologia feminista não implica negar a validade da 

maioria das alegações feministas sobre a opressão das mulheres. Sem dúvidas, existem 

pontos de concordância entre as reivindicações do evangelho e algumas das 

reivindicações feministas. Até mesmo suas denúncias a respeito de como a igreja cristã 

muitas vezes não falou e nem agiu em favor das mulheres são, em grande parte, 

historicamente corretas (apesar da historiografia feminista dedicar pouco espaço para as 

contribuições emancipadoras e igualitárias do cristianismo). 

Resumidamente, os feminismos fazem diagnóstico corretos, mas apontam 

soluções equivocadas, como admite bell hooks: “somos melhores em nomear o problema 

do que em pensar em uma solução para ele”.448 Vários problemas que as feministas 

identificam são reais. Mas, o fato de fazerem algumas denúncias corretas a respeito das 

opressões que mulheres sofrem não dá aos feminismos a capacidade de fazerem 

afirmações sempre corretas sobre Deus, família, política, sociedade etc. Em outras 

palavras, um diagnóstico correto não garante automaticamente um tratamento eficaz – é 

possível detectar corretamente uma doença e errar no remédio. 

O objetivo declarado da teoria crítica feminista é desenvolver uma consciência 

feminista: “[A teoria crítica feminista] enfatiza a necessidade do desenvolvimento de uma 

consciência direcionada à transformação das relações patriarcais de subordinação e 

opressão”.449 Se a intenção é influenciar e moldar pensamentos (e não apenas uma questão 

de direitos iguais), um cristão feminista deveria ter ciência disso ao interagir com as 

teorias feministas, e fazer contrapontos. 

 
448 HOOKS, 2018, p. 86. 
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New York: Palgrave Macmillan, 2006. p. 148. 



 

 
 

90 Análise de alegações teológicas dos feminismos 

Assim, para alguém responder à pergunta que motivou esta pesquisa (é possível 

ser uma feminista e uma cristã bíblica ao mesmo tempo?), é urgente adotar a nobre 

postura bereana de colocar tudo o que ouve à prova, e examinar “todos os dias as 

Escrituras, para ver se tudo [é] assim mesmo” (At 17:11). As mulheres cristãs não podem 

dar mais ouvido à cultura pop do que às Escrituras.  

Para seguir o mandamento bíblico “[n]ão se amoldem ao padrão deste mundo, 

mas transformem-se pela renovação da sua mente” (Rm 12:2), a única postura viável é 

submeter o feminismo à Bíblia, não o contrário. Como afirmou John Piper: “teologia fraca 

cria mulheres fracas”.450 Pode ser que mulheres cristãs não precisem do feminismo hoje, 

mas certamente mulheres cristãs precisam de teologia, boa teologia. Pois, como alertou 

C. S. Lewis:  

 

[...] se você não dá ouvidos à Teologia, isso não vai significar ausência de 

ideias sobre Deus, mas sim a presença de um monte de ideias erradas sobre ele 

- ideias más, confusas, obsoletas. Pois uma grande quantidade de ideias sobre 

Deus, disseminadas hoje como se fossem novidades, não são nada além 

daquelas que os verdadeiros teólogos testaram séculos atrás e rejeitaram.451 

 

Algumas têm tentado fazer a conciliação entre feminismos e a fé cristã, mas de 

maneira teologicamente irrefletida. Meninas cristãs que consomem um feminismo pop 

estão confundindo feminismo com evangelho. A teologia feminista tem a boa intenção de 

“redimir” o cristianismo e livrá-lo dos efeitos nocivos do patriarcado, mas a custo de 

relativizar e negar doutrinas. A teologia feminista tende a apresentar a Bíblia como como 

um veículo do patriarcado, e como um mero artefato cultural, em vez de uma revelação 

divina. 

Ao tentar abordar os problemas denunciados numa ótica bíblica, as feministas 

cristãs pensam que estão sendo corajosas e radicais, quando na verdade estão apenas se 

encaixando na forma de pensamento da moda. Mary Kassian452 recorda que Francis 

Schaeffer identificou um fenômeno que ele chamou de “the Blue-Jeans mentality”.453 

Uma referência à geração dos anos 1960, que se rebelou contra o mundo materialista de 

seus pais, e se caracterizou por usar jeans azul, dentre outras coisas. Mas, ao tentar corrigir 

os pecados da geração de seus pais, a juventude rebelde levou o pêndulo cultural para um 

 
450 PIPER, John. O sentido último da verdadeira feminilidade. S. José dos Campos: Editora Fiel, 2014. 
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extremo oposto, mas igualmente majoritário, e igualmente imperfeito. Eles se rebelaram 

contra um ícone cultural criando outro. 

Com muita frequência, a “síndrome do jeans azul” afeta os cristãos. Ao lidar 

com questões contemporâneas, frequentemente os cristãos apenas vestem o jeans azul 

que está sendo usado por todos, e dão a esse jeans da moda o nome de “evangelho”. Em 

geral, as feministas cristãs não abordam os tópicos populares atuais a partir de uma visão 

de mundo equilibrada e exclusivamente cristã, mas tentam responder às preocupações 

feministas apenas adotando a moda do dia, em vez de se vestirem com as roupas 

revolucionárias do Reino.454 Como Schaeffer ressalta: “É muito fácil ser radical usando 

jeans azul quando isso se encaixa no clima geral de usar jeans azul”.455 

Uma mulher “empoderada” se recusa a deixar que os outros falem ou pensem 

por ela, ainda que esses outros sejam representantes feministas. Criticar a teologia e o 

ativismo feminista pode, portanto, ser uma forma de ação feminista na medida em que 

ajuda a fortalecer os argumentos e trazer à tona as vozes de mulheres cristãs silenciadas 

pela historiografia feminista. 

Historicamente, ao contrário do que sugere o senso comum, os movimentos pela 

emancipação de mulheres encontraram forte apoio na fé cristã (obviamente, esse apoio 

não foi unânime). A fé cristã impactou positivamente o surgimento da Primeira Onda do 

Feminismo.456 Mas com o tempo, as divergências ficaram claras, e os caminhos se 

separaram. O conhecimento dessa história traz uma reflexão necessária hoje: é possível 

defender a justiça sem ser feminista? Ou, por outra via: é preciso identificar-se como 

feminista para posicionar-se a favor da emancipação e dos direitos das mulheres? 

Muitas mulheres conscientemente rejeitam se identificar como feministas por 

tudo o que o termo atualmente conota. No entanto, elas lutam pela igualdade e pelos 

direitos legais das mulheres, e “algumas delas podem fazê-lo com base nas alegações de 
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verdade apresentadas no evangelho”.457 

Há mulheres que tentam conciliar feminismo e cristianismo teologicamente 

conservador através do que chamam de “feminismo bíblico”. Porém, segundo Greene-

McCreight, a maioria das teólogas feministas não se enquadra na categoria de “feministas 

bíblicas” (aquelas que não querem desconstruir as doutrinas fundamentais do 

cristianismo).458 E a influência do feminismo bíblico é reduzida, é quase irrelevante, pois 

tende a ser negligenciado nos debates das principais teólogas feministas por rejeitar a 

hermenêutica da suspeita em favor de uma hermenêutica da confiança na Bíblia.459 

Algumas feministas cristãs apelam para a própria diversidade do cristianismo 

para argumentar que é possível ser cristã e feminista: “O feminismo é complicado e varia 

para cada pessoa, bem como o cristianismo”.460 O argumento parece ser correto. No 

entanto, como no cristianismo, há algumas crenças centrais, compartilhadas pelas 

diferentes vertentes feministas. Por outro lado, há uma diferença: ao contrário dos 

feminismos, o cristianismo tem uma pessoa (Jesus Cristo) e um documento fundante (a 

Bíblia), o que serve de última instância para julgar o que pode ou não pode ser 

considerado “cristão”. 

Sarah Bessey defende a possibilidade de ser uma cristã feminista argumentando 

que “[n]ão é necessário assinar todas as opiniões diversas [...] do feminismo para se 

chamar feminista”.461 No entanto, a experiência da Marcha das Mulheres contra Trump, 

do Choice Feminism e as opiniões de feministas representativas expostas nesta pesquisa 

mostram que isso não é verdade.462 Existem, sim, limites.  

A ideia de que você pode ser feminista sem acreditar na teoria do patriarcado, 

por exemplo, não parece ser possível. A própria Sarah Bessey escreve seu livro Jesus 

Feminist debaixo da pressuposição de que a teoria do patriarcado está correta. Ela só não 

esclarece se concorda com alegação feminista de que a Bíblia é um produto e um 

instrumento do patriarcado, em vez de a Palavra de Deus. 

Como alertou a teóloga e filósofa Alice von Hildebrand, há cristãos que afirmam 

manter a fé em alta conta, mas  

 

 
457 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 6. 
458 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 38-39. 
459 GREENE-MCCREIGHT, 2000, p. 39. 
460 BESSEY, Sarah. Jesus Feminist: an invitation to revisit the Bible’s view of women. New York: Howard 

Books, 2013. p. 14. 
461 BESSEY, 2013, p. 14. 
462 Para uma obra feminista sobre esse tema, ver KIRALY; TYLER, 2015. 
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[v]ivemos em um mundo tão profundamente mergulhado no secularismo, que 

muitos de nós sequer têm noção de que somos influenciados por essa 

desastrosa ideologia. Há inclusive alguns cristãos devotos e fiéis que se 

sentiriam ofendidos de estarem manchados pelo espírito dos tempos (ou 

Zeitgeist), e, contudo, em certas situações concretas, suas atitudes denunciam 

que a fumaça do secularismo já penetrou os pulmões de seus espíritos e, 

subindo até o cérebro, tingiu seus juízos”.463 

 

A análise documental feita nesta pesquisa mostra que, em geral, as teólogas 

feministas estão mais comprometidas com o feminismo do que com a teologia cristã. E 

quando alguma teóloga cristã feminista tenta se manter fiel às Escrituras, essa lealdade à 

tradição cristã, com todos os seus fundamentos supostamente patriarcais, torna seu 

trabalho insustentável e academicamente irrelevante. 

Deus nomeou a criação, e chamou macho e fêmea, homem e mulher (Gn 1:26). 

Quando uma feminista relativiza ou nega a nomeação divina dos gêneros, do que é o 

pecado, do que é redenção, ela se retira de sob a autoridade de Deus e reivindica 

autoridade sobre si mesma. É uma rebelião. Ao interpretar a Bíblia pelas lentes do 

feminismo, em vez de interpretar a busca feminista por igualdade através das lentes da 

Bíblia, as feministas estão reivindicando o direito de nomear a si mesmas e ao seu mundo, 

uma postura inadequada para um cristão. 

Após tantas décadas de conquistas de direitos femininos no Ocidente, pesquisas 

recentes indicam que as mulheres europeias e norte-americanas estão cada vez menos 

felizes desde os anos 1970, e continuam infelizes.464 A sensação de insatisfação pode 

explicar o sentimento antifeminista e fenômenos como o opting-out. Mulheres cristãs têm 

uma grande oportunidade de contribuir nesse cenário, se, de fato acreditarem, como 

afirma Ellen White, que “[u]nicamente a presença de Cristo pode tornar homens e 

mulheres felizes.465 

A raiz do problema com o qual mulheres devem lidar não é o patriarcado em si, 

mas a categoria bíblica mais ampla na qual o patriarcado poderia ser incluído, ou seja, o 

pecado humano. O que os feminismos chamam de patriarcado ou “masculinidade tóxica”, 

a Bíblia talvez chame simplesmente de pecado ou maldição, um problema mais profundo, 

enraizado no coração humano, que se alimenta de estruturas humanas e sociais e perverte 

e distorce os relacionamentos. 

 
463 HILDEBRAND, 2014, p. 41. 
464 STEVENSON, Betsey; WOLFERS, Justin. The Paradox of Declining Female Happiness. Institute for 

the Study of Labor, Discussion Paper n. 4200, May 2009. Disponível em: 

<http://ftp.iza.org/dp4200.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
465 WHITE, 1996, p. 28. 
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Embora os cristãos sejam frequentemente acusados de ter uma visão pessimista 

da natureza humana por causa dessa ênfase no pecado, essa visão na verdade resulta mais 

otimista do que as visões não-cristãs, pois reconhece sempre a possibilidade de mudança 

e reconciliação. No cristianismo, o arrependimento e a regeneração são alternativas reais. 

Enfim, a leitura feminista da Bíblia leva à descontinuidade radical do legado da 

fé bíblico-cristã, da igreja primitiva, dos reformadores e do movimento adventista. Não 

representa uma etapa progressiva na compreensão da revelação, porque a interpretação 

feminista da Bíblia nega a autoridade das Escrituras e deforma a representação bíblica de 

Deus. 

Para alguém ser adventista e feminista, será preciso desconsiderar livros 

essenciais da bibliografia feminista básica e suas afirmações mais contundentes sobre 

Deus, a Bíblia, família, casamento, maternidade, pecado etc. Ou será preciso 

desconsiderar o que a Bíblia ensina sobre os mesmos tópicos. Ou seja: para se declarar 

uma adventista feminista, será preciso não levar a sério o feminismo. Ou o adventismo. 
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